
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิไทร
อําเภอ ป่าติ้ว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,998,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,645,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,521,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,000 บาท

        -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,145,600 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา , ประธาน สภา ,
         รองประธานสภาและเลขานุการสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,691,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,056,400 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๅให้พนักงานส่วนตําบล  
         ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งให้พนักงานส่วนตําบล
          ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง 
         ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,752,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบล  
         ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบล
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,905,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท
       - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม 
         ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค้าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบริการทิ้งขยะมูล
         ฝอย และค่าใช้จ่ายอืนๆที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการรับรองเช่นรับรองการประชุม
          สภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินราได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
          ของพนักงานส่วนตําบล  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.
           และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
         และนายก อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 15,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการฯ
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตน  พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการอบรมและศึกษา
        ดูงานตามโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ
         อุปกรณ์ในความดูแลของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆไว้ใช้
         ในการปฎิบัติงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์
         และเครื่องมือต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/4/2562  13:18:35 หน้า : 2/16



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ  อบต.โพธิไทร 
          และสถานที่อื่นในความดูแลของ อบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการ อบต.โพธิไทร 
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
         -เพื่อเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับที่ทําการ อบต.โพธิไทร
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าบริการไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของ
          อบต.โพธิไทร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ของ อบต.โพธิไทร
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 352,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ประชุม จํานวน 45,000 บาท
        -เพื่อจัดซื้อเก้าสําหรับห้องประชุมสภา อบต. จํานวน 30 ตัวๆละ  
        1,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 27,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  สําหรับพนักงานส่วนตําบล
         และสําหรับผู้บริหาร  จํานวน  10  ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ 15 ตัว 
          สําหรับห้องประชุมสภา อบต.โพธิไทร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรกษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความดูแล
         ของ อบต.โพธิไทร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.โพธิไทร จํานวน 100,000 บาท
        -เพื่อปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต. ขนาด 3.50 x 6.80  เมตร
         สูง 0.40 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  23.80  ตรม. (ตามแบบ  
         รูปรายการที่ อบต.กําหนด )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 4/4/2562  13:18:35 หน้า : 3/16



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทําการสภาตําบล (หลังเดิม) จํานวน 100,000 บาท

        -เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ทําการสภาตําบล โพธิไทร ขนาดพื้นที่
         ไม่น้อยกว่า 143.65  ตารางเมตร  (ตามแบบรูปรายการที่ 
          อบต. กําหนด )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
        1.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
          ให้ที่ทําการปกครองอําเภอป่าติ้ว เป็นเงิน 10,000  บาท
           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
         2.อุดหนุนโครงการจัดงานมหกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
            พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  เนื่องในวโรกาส
            วันเฉลิมพระชนพรรษา  12 สิงหาคม 2562  ให้ที่ทําการ
            ปกครองอําเภอป่าติ้ว   เป็นเงิน 10,000  บาท 
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

งานบริหารงานคลัง รวม 2,334,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,822,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,822,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,266,240 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล 
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานส่วนตําบล 
         ตามกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,500 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง 
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
            

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง 
         ตามที่กฎหมายกําหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
          อบต.โพธิไทร  ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบล
          ผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบล  
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
          ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
         จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

3.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
         ส่งเสริมการให้บริการชําระภาษี ประจําปี 2562  ตั้งจ่ายจาก
           รายได้
    

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น    
          กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  สําหรับพนักงานส่วนตําบล
          จํานวน 4 ตัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

        -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน
          (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน
          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 178,000 บาท

งบบุคลากร รวม 144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

        - เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

        -เพื่อเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง 
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครืองดับเพลิง จํานวน 14,000 บาท
        -เพื่อจัดเครื่องดับเพลิง  ชนิดสะพายหลังแบบมอเตอร์
         ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร  จํานวน 2  เครื่อง ตั้งจ่ายจาก
          เงินรายได้
        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,585,520 บาท

งบบุคลากร รวม 3,053,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,053,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,708,800 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานส่วนตําบล
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
         ตามกฎหมายกําหนด   ตั้งจ่ายจาเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,158,240 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง อบต.
          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้พนักงานจ้าง 
             ตามกฎหมายกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,356,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

        -เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
         ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,133,060 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 943,060 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        ในสังกัด อบต.โพธิไทร  จํานวน 6 แห่ง  ได้แก่
        1.ค่าอาหารกลางวัน  เบิกหักผลักส่งให้แก่ ศพด. 
           เป็นเงิน 597,800  บาท
        2.ค่าจัดการเรียนการสอน  เบิกหักผลักส่งให้แก่ 
            ศพด.  เป็นเงิน 207,400 บาท
        3.ค่าหนังสือเรียน    เบิกหักผลักส่งให้แก่ ศพด.  
            เป็นเงิน 24,400 บาท
        4.ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกหักผลักส่งให้แก่ 
            ศพด.  เป็นเงิน 24,400 บาท
        5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน   เบิกหักผลักส่งให้แก่
             ศพด.  เป็นเงิน 36,600บาท
        6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเบิกหักผลักส่งให้แก่
             ศพด.  เป็นเงิน  52,460 บาท  
                ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราการ
        ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,193,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,173,120 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็ก ในศพด.
        สังกัด อบต.โพธิไทรและเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
        ตําบลโพธิไทร   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบลงทุน รวม 408,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
        - เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
            จํานวน 2 ตัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เครื่องปรับอาการศ จํานวน 105,800 บาท
         -เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับติดตั้งที่ ศพด.บ้านโพธิไทร
         (หลังเดิม)ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000  บีทียู  จํานวน 2 เครื่องๆ  
           ละ  52,900 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคาร ศพด.โพธิไทร(หลังเดิม) จํานวน 43,000 บาท
        -เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพพ.บ้านโพธิไทร(หลังเดิม) 
            ขนาด  5.00x12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. 
            (ตามแบบรูปรายการที่อบต.กําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ จํานวน 257,000 บาท

        -เพื่อก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณหน้า ศพด
        บ้านโพธิไทร (หลังใหม่) ขนาด 18.00 x 24.00  เมตร
        หนา 0.10  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.
         (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน รวม 1,768,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,768,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,768,000 บาท
        -เพื่ออุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
         ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลโพธิไทร จํานวน 5 แห่ง
          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

        
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,316,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,138,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,138,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท

        -เพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        -เพื่อเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานส่วนตําบล 
        ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของ อบต.
          ตั้งจ่ายจากเงินราได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
        -เพื่อเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง 
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล 
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการของ
          พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

        -เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
        -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน 
        (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )ตามเกณฑ์คุณลักษณะ
        พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ 
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 40,000 บาท
         -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

5.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านสะอาด  ถนนน่าเดิน ชุมชนน่า
อยู่

จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

6.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูง
อายุ)

จํานวน 50,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 420,000 บาท

งบบุคลากร รวม 375,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 375,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 333,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานส่วนตําบล
          ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล 
         ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการของ
        พนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ (Printer ) จํานวน 5,000 บาท
        -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดํา 
         พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที  จํานวน 1 เครื่อง
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี จํานวน 30,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
        ส่งเสริมอาชีพทําผ้าเช็ดเท้าให้แก่กลุ่มสตรีตําบลโพธิไทร
                        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
            

4.โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
         - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
                    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.โครงการวิถีไทย วิถีชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
         -เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
           ให้ที่ทําการปกครองอําเภอป่าติ้ว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินงานตามโครงการ
         ให้กองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลโพธิไทร
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
         -เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ
          จังหวัดยโสธร  ประจําปี 2562 ให้ที่ทําการปกครองอําเภอป่าติ้ว
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

วันที่พิมพ์ : 4/4/2562  13:18:36 หน้า : 11/16



เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนเอกชน จํานวน 220,000 บาท

        1.อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปี 2562
         ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  ดังนี้
             - บ้านโพธิไทร  ม.1   จํานวน  20,000  บาท
            -  บ้านโพธิศรี    ม.2   จํานวน  20,000  บาท
            -  บ้านป่าตอง    ม.3   จํานวน   20,000   บาท
            -  บ้านโพธิญาณ ม.6  จํานวน   20,000   บาท
            -  บ้านกลาง  ม.7       จํานวน   20,000    บาท
            -  บ้านหนองแสง ม.8  จํานวน  20,000   บาท
            - บ้านโพธิไทร ม.9     จํานวน   20,000  บาท
                    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

          2. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระอาฮาม 
            ประจําปี 2562  ให้มูลนิธิวัดอาฮาม  จํานวน
            40,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

         3.อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือประจําปี 
            2562 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านสระเกษ ม.10
           จํานวน  20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

       4.อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส
         ให้คณะกรรมการหมู่บ้านโคกสะอาด ม.11
         จํานวน  20,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,177,900 บาท

งบบุคลากร รวม 940,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 413,900 บาท

        -เพื่อเป็นงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        -เพื่อเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานส่วนตําบล
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของ อบต.
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
        -เพื่อเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
            ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

        -เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
          ตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
        -เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการ
         ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

        -เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆใช้ในการปฏิบัติงาน
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
        -เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้สําหรับการซ่อม
        บํารุงระบบไฟฟ้าในความดูแลของ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
        -เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆใช้ในการปรับปรุง 
        ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ ในความดูแลของ อบต.
        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
        -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
         (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
         คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จํานวน 1 เครื่อง
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,600,005 บาท
งบลงทุน รวม 3,103,605 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,103,605 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01 .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านโพธิไทร ม.1 จํานวน 267,000 บาท
        -ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน(สายโพธิไทร -โพธา ) ถนนขนาด 
        3.50x135.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
        472.50 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด) ตั้งจ่าย
        จากเงินอุดหนุน
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02. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  บ้านโพธิไทร ม.1 จํานวน 83,000 บาท
        -โดยก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 x 700 เมตร 
          หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,100  ตร.ม.
         (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

03. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต  บ้านโพธิศรี ม.2 จํานวน 350,000 บาท
        -โดยก่อสร้างท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
          0.40 x1.00 เมตร  ยาวรวม 348 เมตร  พร้อมบ่อพักนํ้า
          รวม 33 บ่อ    จํานวน 3 สาย   ดังนี้
        1. สายบ้านนางสุจิตตรา อยู่เย็น - บ้านนายฤทธิ ทองยัง 
            ยาว 107.00 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 10 บ่อ
        2. สายบ้านนางเบญจา ค้าข้าว - สามแยกไปบ้านป่าตอง ยาว 
           122.00 เมตร   พร้อมบ่อพักนํ้า 12 บ่อ
        3.สายบ้านนายสํารอง ไพรจิตร - สายแยกไปบ้านป่าตอง ยาว
           119.00 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า  11 บ่อ
          (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

04. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต  บ้านป่าตอง ม.3 จํานวน 350,000 บาท
         1.โดยก่อสร้างท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
           0.40 x1.00 เมตร  ยาวรวม 302.00  เมตร
           พร้อมบ่อพักนํ้ารวม 25 บ่อ   จํานวน 3 สายดังนี้
         สายที่ 1 วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x1.00 เมตร  
                     ยาว 99   เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 9 บ่อ 
         สายที่ 2 วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x1.00 เมตร 
                     ยาว 83 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า  5 บ่อ
        สายที่ 3 วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x1.00 เมตร
                    ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 11 บ่อ
         2. ก่อสร้างท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x1.00
             เมตร  ยาว 37.00 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 3 บ่อ    
         (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโพธา ม.5 จํานวน 250,000 บาท
        -โดยก่อสร้างถนน(สายโพธา - หนองแสง )ถนนขนาดกว้าง
         3.50 x122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
         427   ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)
        ตั้งจ่ายจากอุดหนุน

06. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต  บ้านโพธิญาณ ม.6 จํานวน 350,000 บาท
      -โดยก่อสร้างท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x1.00 เมตร
         ยาวรวม 348 เมตร  พร้อมบ่อพักนํ้ารวม 34 บ่อ   
         จํานวน 2 สาย     ดังนี้
            สายที่1 สายโพธิญาณ -ห้วยสุริโย   ยาว 300 เมตร
                       พร้อมบ่อพักนํ้า  30 บ่อ
            สายที่2  สายบ้านนายประจักษ์ บรรจุทรัพย์ -วัดโพธิญาณ  
                       ยาว 48 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 4 บ่อ
          (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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07. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง ม.7 จํานวน 214,600 บาท
        -โดยขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    
         จํานวน 11  สาย  มีปริมาณงานยาวรวม  604.90 เมตร
         หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 489.16 ตร.  ดังนี้
        สายที่ 1 ขนาดกว้าง 0.95x 41.20 เมตร  หนา 0.10 เมตร
        สายที่ 2 ขนาดกว้าง 0.60x 20.60 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 3 ขนาดกว้าง 0.70x 10.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 4 ขนาดกว้าง 0.80x 65.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 5 ขนาดกว้าง 0.80x 65.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 6 ขนาดกว้าง 0.90x 79.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 7 ขนาดกว้าง 0.90x 79.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 8 ขนาดกว้าง  0.70x 90.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 9 ขนาดกว้าง 1.00x 36.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 10 ขนาดกว้าง 0.90x 31.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
        สายที่ 11 ขนาดกว้าง 0.65x 85.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
          (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

08. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านกลาง ม.7 จํานวน 64,600 บาท
        -ก่อสร้างถนนลูกรัง(สายข้างวัด)ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง
         4.00 x250.00 เมตร  ลูกรังหนา 0.15 เมตร (ตามแบบรูป
        รายการที่ อบต.กําหนด ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง ม.7 จํานวน 70,805 บาท
        -โดยก่อสร้างถนน(สายดอนปู่ตา - บล๊อคคอนเวิร์ส)ปริมาณงาน
          ผิวจราจรกว้าง 4.00 x  31.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร
         (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิไทร ม.9 จํานวน 128,600 บาท
        -โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 2 สายดังนี้
        1.สายจากบ้านนายบุญเริ่ม  ขนาดกว้าง 4.00 x 15.00 เมตร
         หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  60 ตารางเมตร  
        2.สายจากบ้านางนงลักษ์ - บ้านนายจีระศักดิ  ขนาดกว้าง 
        2.50 x  60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
       150  ตารางเมตร    (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)
            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
                

10.โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระเกษ ม.10 จํานวน 300,000 บาท
        -โดยก่อสร้างถนน(สายโรงสูบนํ้า -เลียบลําเซบาย ) ขนาดกว้าง
         1.00 x 680.00  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
          680 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)
            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

11. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิไทร ม.9 จํานวน 125,000 บาท
        - โดยก่อสร้างรางระบายนํ้าจํานวน 2 สาย(ยาวรวม 66.60 เมตร)
         ดังนี้
        1.สายบ้านนางบังอร- บ้านนางประเสริฐ  ปริมาณงานกว้าง
        0.20x44.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
        2.สายบ้านนายเกียรติศักดิ -บ้านนางสําเร็จ ปริมาณงานกว้าง
        0.20x 22.60 เมตร ลึก 0.20 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
         (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด ม.11 จํานวน 300,000 บาท
        -โดยก่อสร้างถนน(สายจากที่การเกษตรนายคําตัน 
        ไป บ้านใหม่สามัคคีธรรม ม.11 ต.โคกนาโก  ) ปริมาณงาน
        ถนนขนาดกว้าง  4.00x  133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
        หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  532    ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ
        ที่ อบต.กําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มโพธิ ม.12 จํานวน 250,000 บาท
        -โดยก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00x109 เมตร 
         หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436   ตร.ม. (ตามแบบ  
         รูปรายการที่ อบต.กําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน รวม 496,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 496,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 496,400 บาท
        -เพื่ออุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วน
          ภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ดังนี้
         1.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองแสงหมู่ 8  เป็นเงิน 400,000  บาท
         2.ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพธิไทร หมู9่  เป็นเงิน  96,400  บาท
                      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,980,195 บาท

งบกลาง รวม 11,980,195 บาท
งบกลาง รวม 11,980,195 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้าง
        ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,371,200 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  
          ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,784,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ
         ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
        -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
          ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

สํารองจ่าย จํานวน 290,500 บาท
        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน
          และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน 203,925  บาท
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน 86,575     บาท
        

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท

        -เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิไทร  
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 174,495 บาท

                    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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