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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
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ของ

องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
-1-

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองค<การบริหารสวน
ตําบลหนองปลิง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค<กรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 18,857,378.78 บาท
1.1.2 เงินสะสม 10,051,350.86 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,864,029.46 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน............-...............บาท
โครงการรวม...............-..................บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง..................-..................บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2560
(1)

รายรับจริงทั้งสิ้น 18,491,948.12 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพย<สิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย<

146,314.00
12,011.00

บาท

154,766.70

บาท

308,636.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

บาท

บาท
-

-

บาท

9,317,601.42

บาท

บาท

8,552,619.00 บาท

-2(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค< ……………-………… บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 16,715,170.34

บาท ประกอบดวย

งบกลาง

3,738,693.00 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)

6,953,412.00 บาท

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)3,273,474.69 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ< ที่ดินและสิ่งกอสราง)

1,399,145.00 บาท

งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

1,350,445.65 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค<

-

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน

บาท
บาท

703,700.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ........................... กิจการ........................
ปงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท รายจายจริง ..…..…..………. บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ

จํานวน ....………………. บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จํานวน ....………………. บาท

กําไรสุทธิ

จํานวน ....………………. บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ..............................................
ทรัพย<จํานําจํานวน .………………. บาท

จํานวน ....………………. บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
2.1รายรับ
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการป

ป 2559

ป 2560

2561

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

138,918.88

160,000.00

160,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

124,189.45

121,500.00

149,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย<สิน

241,985.08

270,000.00

240,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย<

393,891.00

460,000.00

460,000.00

47,217.03

103,000.00

63,000.00

-

-

-

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน

รวมรายไดจัดเก็บเอง

946,201.44

1,114,500.00

1,072,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

13,511,573.12 13,885,500.00

13,928,000.00

รวมรายไดที่รฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองค<กรปกครอง

13,511,573.12 13,885,500.00

13,928,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

5,117,274.00 10,000,000.00

12,000,000.00

รวมรายไดทีร่ ฐั บาลอุดหนุนใหองค<กรปกครอง

5,117,274.00 10,000,000.00

12,000,000.00

19,575,048.56 25,000,000.00

27,000,000.00

รายไดทีร่ ฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองค<กรปกครองสวนทองถิน่

สวนทองถิน่
รายไดทีร่ ฐั บาลอุดหนุนใหองค<กรปกครองสวนทองถิน่

สวนทองถิน่
รวม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
2.2 รายจาย
รายจาย

รายจายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป

ป 2559

ป 2560

2561

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจาง

426,722.00

5,056,600.00

5,633,360.00

8,492,926.00

9,691,600.00

10,092,640.00

4,773,160.75

5,921,600.00

6,111,100.00

1,949,805.00

2,635,200.00

2,952,900.00

-

-

30,000.00

1,439,348.80

1,695,000.00

2,180,000.00

ชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และ
หมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ< ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจายจากงบประมาณ

17,081,962.55 25,000,000.00

27,000,000.00

สวนที่ 2
ขอบัญญัตอิ งค<การบริหารสวนตําบล
เรือ่ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ของ

องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน

จังหวัดสกลนคร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
****************************

ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10,051,980.00
449,440.00

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,463,820.00

แผนงานสาธารณสุข

501,160.00

แผนงานสังคมสงเคราะห<

351,640.00

แผนงานเคหะและชุมชน

5,663,400.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

205,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

530,000.00

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

แผนงานการเกษตร

150,200.00

แผนงานการพาณิชย<

-

ดานการดําเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทัง้ สิน้

5,633,360.00
27,000,000.00

-7รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานบริหารทัว่ ไป (00110)
งาน
งบ

งานบริหารทัว่ ไป (00111)

งาน…………………-

งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม

………………………

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

2,276,380.00

-

-

2,276,380.00

เงินเดือน (ฝQายประจํา)

2,870,700.00

1,626,200.00

-

4,496,900.00

คาตอบแทน

361,000.00

203,000.00

-

564,000.00

คาใชสอย

1,275,000.00

120,000.00

-

1,395,000.00

คาวัสดุ

530,000.00

90,000.00

-

620,000.00

คาสาธารณูปโภค

560,000.00

-

-

560,000.00

78,400.00

31,300.00

-

109,700.00

-

-

-

-

งบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอืน่
รายจายอื่น

30,000.00

-

-

30,000.00

-

-

-

-

7,981,480.00

2,070,500.00

-

10,051,980.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-8รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งบ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ

งานปRองกันภัยฝQายพลเรือนและระงับ

งาน…………………-

สงบภายใน (00121)

อัคคีภัย (00123)

………………………

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝQายการเมือง)
เงินเดือน (ฝQายประจํา)

-

-

-

-

259,440.00

-

-

259,440.00

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

-

-

-

-

คาใชสอย

-

170,000.00

-

170,000.00

คาวัสดุ

-

20,000.00

-

20,000.00

คาสาธารณูปโภค

-

-

-

-

คาครุภัณฑ<

-

-

-

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259,440.00

190,000.00

-

449,440.00

งบลงทุน

งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-9รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร

แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งบ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งาน…………………-

(00211)

(00212)

………………………

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

-

323,700.00

849,120.00

1,172,820.00

-

20,000.00

20,000.00

40,000.00

297,000.00

337,000.00

คาวัสดุ

-

673,000.00

673,000.00

คาสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

41,000.00

-

41,000.00

-

-

-

-

1,220,000.00

1,220,000.00

404,700.00

3,059,120.00

3,463,820.00

เงินเดือน (ฝQายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย

งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-10รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน

งาน…………………-

(00221)

สาธารณสุขอืน่ (00223)

………………………

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

-

341,160.00

-

341,160.00

คาตอบแทน

-

-

-

คาใชสอย

-

60,000.00

60,000.00

คาวัสดุ

-

100,000.00

100,000.00

คาสาธารณูปโภค

-

-

-

เงินเดือน (ฝQายประจํา)
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ<

-

-

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

341,160.00

160,000.00

งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

501,160.00

-11รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานสังคมสงเคราะห< (00230)
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห<
(00231)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห<
(00232)

งาน…………………………………………

รวม

เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

-

311,640.00

-

311,640.00

คาตอบแทน

-

-

-

คาใชสอย

-

40,000.00

40,000.00

คาวัสดุ

-

-

-

คาสาธารณูปโภค

-

-

-

คาครุภัณฑ<

-

-

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

311,640.00

40,000.00

351,640.00

เงินเดือน (ฝQายประจํา)
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-12-

รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
งบ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
(00241)

งาน…………………-

งานไฟฟRาถนน (00242)

………………………

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

-

1,234,300.00

-

1,234,300.00

คาตอบแทน

152,100.00

-

152,100.00

คาใชสอย

250,000.00

-

250,000.00

คาวัสดุ

275,000.00

-

275,000.00

-

-

-

คาครุภัณฑ<

640,000.00

-

640,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

557,000.00

1,595,000.00

2,152,000.00

งบรายจายอืน่

-

-

-

รายจายอื่น

-

-

-

เงินเดือน (ฝQายประจํา)
งบดําเนินงาน

คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน

-

-

-

-

960,000.00

960,000.00

3,108,400.00

2,555,000.00

5,663,400.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-13รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งาน
งบ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

งาน…………………-

งาน…………………-

ชุมชน (00252)

………………………

………………………

รวม

-

-

เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

เงินเดือน (ฝQายประจํา)

-

-

-

-

205,000.00

205,000.00

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย

คาวัสดุ

-

-

คาสาธารณูปโภค

-

-

งบลงทุน
คาครุภัณฑ<

-

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

205,000.00

205,000.00

งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-14รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อุน จังหวัดสกลนคร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรม

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิน่

รวม

งบ

และนันทนาการ (00261)

(00263)
-

-

-

-

เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

-

-

เงินเดือน (ฝQายประจํา)

-

-

-

-

คาตอบแทน

-

-

-

-

คาใชสอย

-

180,000.00

330,000.00

510,000.00

คาวัสดุ

-

20,000.00

-

20,000.00

คาสาธารณูปโภค

-

-

-

-

คาครุภัณฑ<

-

-

-

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-

-

-

-

งบรายจายอืน่

-

-

-

-

รายจายอื่น

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

330,000.00

530,000.00

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน
รวม

-15รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ

งานอนุรักษ<แหลงน้ําและปQาไม (00322)

งาน…………………-

งาน…………………-

………………………

………………………

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝQายการเมือง)

-

-

เงินเดือน (ฝQายประจํา)

-

-

-

-

คาใชสอย

110,000.00

110,000.00

คาวัสดุ

30,000.00

30,000.00

-

-

10,200.00

10,200.00

-

-

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอืน่
รายจายอื่น

-

-

-

-

150,200.00

150,200.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-16รายจายตามงานและงบรายจาย
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
งบกลาง
งาน

งานงบกลาง

งาน…………………………………………… งาน……………………………………………

รวม

งบ
งบกลาง
งบกลาง

5,483,360.00

-

-

5,483,360.00

บําเหน็จ/บํานาญ

150,000.00

-

-

150,000.00

รวม

5,633,360.00

-

-

5,633,360.00

-17ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน จังหวัดสกลนคร
*************************
โดยที่เปUนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค<การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87
จึงตราขอบัญญัติองค<การบริหารสวนตําบลขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิงและโดยอนุมัติของ
นายอําเภอนิคมน้ําอูน ดังตอไปนี้
ขอ 1. “ขอบัญญัติ” นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2561
ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่………………………………เปUนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปUนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000.00 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปUนจํานวน
รวมทั้งสิ้น 27,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,051,980.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

449,440.00

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,463,820.00

แผนงานสาธารณสุข

501,160.00

แผนงานสังคมสงเคราะห<

351,640.00

แผนงานเคหะและชุมชน

5,663,400.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

205,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

530,000.00

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

แผนงานการเกษตร

150,200.00

แผนงานการพาณิชย<

-

ดานการดําเนินการอืน่
แผนงานงบกลาง

5,633,360.00

งบประมาณรายจายทัง้ สิน้

27,000,000.00

-18ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากเงินรายได เปUนจํานวนรวมทั้งสิ้น.............................บาท
งบ

ยอดรวม

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)

-

งบกลาง

งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคา

-

สาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ< ที่ดินและสิ่งกอสราง)

-

งบรายจายอื่น ๆ (หมวดรายจายอื่น)

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
ขอ 6.ใหนายกองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปUนไปตามระเบียบ
การเบิกจายเงินขององค<การบริหารสวนตําบล
ขอ 7. ใหนายกองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง มีหนาที่รักษาการใหเปUนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่....................................................................

(ลงนาม)..........................................
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง

อนุมัติ

(ลงนาม)……………....….………………………
( นายปกาสิต พรประสิทธิ์ )
ตําแหนง นายอําเภอนิคมน้ําอูน

-23รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน

จังหวัดสกลนคร

*********************************
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเปUน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จํานวน

๑๐๐,000.00 บาท

จํานวน

๒๐,๐00.00 บาท

จํานวน

๔๐,000.00 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2. ภาษีบํารุงทองที่
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
3. ภาษีปRาย
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

รวมทั้งสิ้น

1. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

จํานวน ๒๐,๐๐๐.00

บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
2. คาปรับการผิดสัญญา

จํานวน

๔๕,000.00

คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
3. คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

จํานวน

๗๐,000.00

บาท

คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
4. คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

จํานวน

๓,๐๐๐.๐๐

บาท

จํานวน

๑,๐00.00

บาท

๑,๐00.00

บาท

คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
5. คาธรรมเนียมติดตั้งน้ําประปา
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
6. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย<
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน

บาท

7. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3

จํานวน

๓,๐๐0.00

บาท

จํานวน

๓,๐๐๐.00

บาท

คําสั่งชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
8. คาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เปUนอันตรายตอสุขภาพ
คําสั่งชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
9. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน

๓,๐๐๐.00

บาท

คําสั่งชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

-24หมวดรายไดจากทรัพย<สิน
1. คาเชาหรือบริการสถานที่

รวมทั้งสิ้น

๒๔๐,๐๐๐.00

บาท

จํานวน

๑๑๐,000.00

บาท

จํานวน

๑๓๐,000.00

บาท

คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่งบประมาณที่ผานมา
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณปที่ผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย<
1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย<

รวมทัง้ สิน้ 4๖0,000.00
จํานวน

บาท

4๖0,000.00 บาท (คาจําหนายน้ําประปา

,คาเชาตลาดสดรายวันและรายเดือน,คาไฟฟRาตลาดสด,คาน้ําประปาตลาดสดคาบริการหองน้ําตลาดสด)
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมทัง้ สิน้ ๖๓,000.00

1. คาขายแบบแปลน

จํานวน

๖๐,๐00.00

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
2. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จํานวน

๓,๐00.00

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดจากทุนรวมทัง้ สิน้ -

บาท

รายไดทีร่ ฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองค<กรปกครองสวนทองถิน่

บาท

บาท

บาท

หมวดภาษีจดั สรร

รวมทัง้ สิน้ ๑๓,๙๒๘,๐๐๐.00

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ กําหนดแผนฯ

จํานวน

๘,๙๕๐,๐00.00 บาท

จํานวน

1,๕๐0,000.00

บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9

บาท

คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
2. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต<

จํานวน

๕๕๐,000.00

บาท

จํานวน

๘๑๐,000.00

บาท

คําชี้แจงประมาณการเพิ่มขึ้นใหม
3. ภาษีสุรา
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
4. ภาษีสรรพสามิต

จํานวน

1,๗๕๗,000.00 บาท

คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
5. คาภาคหลวงแร

จํานวน

๓๐,000.00

บาท

จํานวน

๓๐,000.00 บาท

คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
6. คาภาคหลวงปbโตเลียม
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

-257. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน ๓๐๐,๐00.00 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
๙. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
รายไดทีร่ ฐั บาลอุดหนุนใหองค<กรปกครองสวนทองถิน่

จํานวน

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รวมทัง้ สิน้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทคํา

-57-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน
ประมาณการรายจายรวมทัง้ สิน้ 27,000,000.00

จังหวัดสกลนคร

บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจดั สรรและหมวด

เงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเปUน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทัว่ ไป (๐๐๑๑๑)

รวม 7,981,480.00

บาท

รวม 5,147,080.00

บาท

1. หมวดเงินเดือนฝQายการเมือง (521000)

รวม 2,276,380.00

บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)

จํานวน 514,080.00

บาท

งบบุคลากร (520000)

เพื่อจายเปUนเงินเดือน ใหแกนายกองค<การบริหารสวนตําบล รองนายกองค<การบริหารสวนตําบล

ทั้งนี้

ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองค<การบริหารสวน
ตําบล รองนายกองค<การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องค<การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองค<การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค<การบริหาร
สวนตําบล เลขานุการสภาองค<การบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )

พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัส 00110)/ งานบริหารทั่วไป (00111)
1.2

ประเภทเงิ น คาตอบแทนประจํ า ตํ า แหนงนายก/รองนายก (210200)

จํ า นวน

42,120.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองค<การบริหารสวนตําบลและรองนายก
สวนตําบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทน

องค<การบริหาร

นายกองค< ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล

รองนายกองค<การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค<การบริหาร

สวนตําบล รองประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล

สมาชิกสภาองค<การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค<การบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองค<การบริหารสวนตําบล
พ.ศ.

2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) จํานวน 42,120.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองค<การบริหารสวนตําบลและรองนายกองค<การ

บริหารสวนตําบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทน
นายกองค<การบริหารสวนตําบล รองนายกองค<การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค<การ
ตําบล รองประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองค<การบริหาร
องค<การบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองค<การบริหารสวน

บ ริ ห า ร ส ว น
สวนตํ า บล เลขานุ ก ารนายก

ตํ า บล

พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

-581.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานายก อบต. (210400) จํานวน 86,400.00 บาท
จายเปUนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองค<การบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองค<การบริหารสวนตําบล รองนายกองค<การ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองค<การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค<การบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องค<การบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2554

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

๑.๕ ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค<กรปกครองสวนทองถิน่ (210600) จํานวน
1,591,660.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาตอบแทนรายเดือนใหแก
1. ประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล
2. รองประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล
3. สมาชิกสภาองค<การบริหารสวนตําบล
4. เลขานุการสภาองค<การบริหารสวนตําบล
ทั้งนี้ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองค<การ บริหารสวน

เพื่อ

ตําบล รองนายกองค<การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค<การบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องค<การบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองค<การบริหารสวนตําบล

เลขานุการนายกองค<การ

บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองค<การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2 ) พ.ศ. 2557

2. หมวดเงินเดือน(ฝQายประจํา) (522000)

รวม 2,870,700.00

บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จํานวน 2,049,800.00 บาท
เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 7 อัตรา
ประกอบดวย
1. ปลัด อบต.
2. รองปลัด อบต.
3. หัวหนาสํานักปลัด
4. นักวิเคราะห<นโยบายและแผน
5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. เจาพนักงานธุรการ
2.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)

จํานวน ๑68,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินประจําตําแหนงปลัดองค<การบริหารสวนตําบล,รองปลัดและหัวหนาสํานักปลัด
๒.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ

จํานวน

84,000.๐๐ บาท

เพื่อจายเปUนคาตอบแทนพิเศษใหแกปลัดองค<การบริหารสวนตําบล

-592.4 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)
เพื่อจายเปUนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ประกอบไปดวย
1. พนักงานขับรถยนต<

จํานวน 520,900.00 บาท

2. นักการภารโรง
3. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
2.5 ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง (220700)

จํานวน 48,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององค<การ
บริหารสวนตําบลหนองปลิง ประกอบไปดวย
1. พนักงานขับรถยนต<
2. นักการภารโรง
3. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน (530000)

รวม 2,726,000.00

บาท

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม 2,166,000.00

บาท

1.1 คาตอบแทน (531000)

รวม

361,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปUนประโยชน<แกองค<กรปกครองสวน
ทองถิน่ (310100)

จํานวน

275,000.00

บาท

1. เพือ่ จายเปUนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปUนประโยชน<ตอองค<กรปกครองสวน
ทองถิน่

จํานวน
เชน

25,000.00

บาท

คาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง และคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ

ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2553 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพือ่ จายเปUนเงินประโยชน<ตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางเปUนกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจําป)

จํานวน

250,000.00 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น

-601.1.๒ ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน

50,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร
1.1.3 ประเภทคาเชาบาน (310400)

จํานวน

36,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล

1.2 คาใชสอย (532000)

รวม 1,275,000.00

1.2.1 ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ (320100) จํานวน 645,000.00
1. คาวารสาร

จํานวน

บาท
บาท

20,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ<ขอมูลขาวสาร เชน วารสารการจัดทํา
แผนพับ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป วีดิทัศน<

หนังสือพิมพ< หนังสือทาง

วิชาการตางๆ คาจัดทําวารสารทองถิ่น อบต.หนองปลิง ฯลฯ
2. คาจางเหมาบริการ

จํานวน

600,000.00

เพื่อจายเปUนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาพนหมอกควัน
คาจางเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร เขาเลม จัดทําปก หนังสือทาง
3. คาจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต<

จํานวน 5,๐๐๐.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดทํา และปรับปรุงเว็บไซต<ของ อบต.หนองปลิงในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ<ขอมูลขาวสารตางๆ
4. คาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต<ราชการ

จํานวน 20,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต<ราชการ ขององค<การบริหารสวนตําบล
หนองปลิง
1.2.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)

จํานวน 110,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย<สิน วัสดุ ครุภัณฑ<และสิ่งกอสรางตางๆของ
องค<การบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร< เครื่องปริ้นเตอร< เครื่องโทรสาร

บาท

เครื่องปรับอากาศ กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ตู โตeะ รถยนต< สวนกลาง
รถจักรยานยนต< อาคาร ถนน ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.2.3 ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน 30,000.00 บาท

เพือ่ จายเปUน
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือมาศึกษาดูงาน
ที่องค<การบริหารสวนตําบล

-612. คาเลี้ยงรับรอง

จํานวน 20,000.00

เพื่อจายเปUนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการหรือการประชุม
ระหวางองค<กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค<กรปกครองสวน ทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
เอกชน ฯลฯ
1.2.4 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน

490,000.00

บาท เพื่อจายเปUนคา

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน 150,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝfกอบรมสัมมนาและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร สมาชิกสภา

องค<การบริหารสวน

บาท

ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิก อปพร. และบุคคลที่ไดรับอนุญาต
2. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

จํานวน 200,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการเลือกตั้งขององค<การบริหารสวนตําบล ตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทน ตําแหนงที่วาง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ขอ 5 หนา 118
3. คาใชจายในการจัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบลและแผนชุมชน
จํานวน

10,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล เชน คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงแผนงาน บริหารงานทั่วไป ขอ
4 หนา 118
4. โครงการฝfกอบรมและศึกษาดูงาน

จํานวน

100,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการฝfกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการดังกลาวปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
5. โครงการฝfกอบรมสงเสริมพัฒนาบุคลากร จํานวน

30,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการฝfกอบรมสงเสริมพัฒนาบุคลกรในทองถิ่น เพื่อ
เพิ่มพูนความรู และประสบการณ<ในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป
2561 – 2564 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

พ.ศ.
บริหารจัดการบานเมือง
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1.3 คาวัสดุ (533000)

รวม 530,000.00

1.3.1 ประเภทคาวัสดุสาํ นักงาน (330100)

บาท
จํานวน 120,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเปUนในการใชในสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟRมเอกสาร ปากกา ดินสอ แบบพิมพ< ธงชาติ ตรายาง ฯลฯ
1.3.2 ประเภทคาวัสดุไฟฟRาและวิทยุ (330200)

จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุอุปกรณ<ไฟฟRา เชน หลอดไฟ สายไฟ แบตเตอร<รี่ ฯลฯ
1.3.3 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 10,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟbล<ม กระดาษเขียนปRายโฆษณา
พูกันและสี ฯลฯ
1.3.4 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (330300)

จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย ชาม ไมกวาด ฯลฯ ของสํานักงาน
1.3.5 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 80,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต< แบตเตอร<รี่ ฯลฯ
1.3.6 ประเภทคาวัสดุนา้ํ มันเชือ้ เพลิง และหลอลืน่ (330800)
จํานวน

200,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุน้ํามันเชือ้ เพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
1.3.7 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร< (331400)

จํานวน 40,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุคอมพิวเตอร< เชน แผนดิสก< แผน CD หมึกปริ้นเตอร<โปรแกรมอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร<และวัสดุอื่นที่ใชงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร< ฯลฯ

2. หมวดคาสาธารณูปโภค (534000)

รวม 560,000.00 บาท

2.1 ประเภทคาไฟฟRา (340100)

จํานวน 530,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาไฟฟRาสําหรับที่ทําการองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง อาคารตางๆที่อยู
ในความรับผิดชอบขององค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิงดูแล
2.2 ประเภทคาโทรศัพท< (340300)

จํานวน 25,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาโทรศัพท<สํานักงาน คาบริการอินเตอร<เน็ทตําบล
2.3 ประเภทคาไปรษณีย< (340400)
เพื่อจายเปUนคาไปรษณีย< คาซื้อดวงตราไปรษณีย<ยากร ฯลฯ

จํานวน 5,000.00 บาท
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งบลงทุน (540000)

รวม

1 หมวดคาครุภณั ฑ< (541000)

78,400.00 บาท

รวม

78,400.00 บาท

1.1 ประเภทครุภณั ฑ<สาํ นักงาน (410100) รวม

32,100.00 บาท

1.1.1 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

จํานวน

3,500.00

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 3,500.00 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ทํางาน เปUนครุภัณฑ<ที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<แตมีความจําเปUนตองใชซึ่ง
ราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน<การใชสอย ความเหมาะสม ประหยัด
2561– 2564 ) ขอ 3 หนา

งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.

134
จํานวน

28,600.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600.00 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ< ณ เดือนมีนาคม
2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขอ 7 หนา 11

1.2 ประเภทครุภณั ฑ<คอมพิวเตอร< (411600)

การ

สามารถจั ด หาไดตาม

1.1.2 โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

บาท

รวม 46,300.00 บาท

1.2.1 คาใชจายในการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร<โนตบุeกสําหรับงานประมวลผล

จํานวน 42,000.00 บาท
เพื่อใชจายเปUนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร<โนตบุeกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
21,000.00 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ<

คอมพิวเตอร<

ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดตอไปนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณ
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟbก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.4 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวยหรือ
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปUนอยางนอย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขอ 2 หนา 9
-641.2.2. คาใชจายในการจัดซือ้ เครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึกพรอมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer)
จํานวน

4,300.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 4,300.00 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร< ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดตอไปนี้
- เปUนเครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ<ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ<รางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ<รางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขอ 1 หนา 9

งบรายจายอื่น (550000)

รวม

หมวดรายจายอืน่ (550000)

30,000.00

บาท

รวม 30,000.00

1. ประเภทคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเภทผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
ปรับปรุงครุภัณฑ<ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง

รวม

30,000.00

บาท

1.1 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค<การบริหารสวนตําบล
หนองปลิง

จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการจางหนวยงานที่เปUนกลางประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการขององค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง

บาท
หรื อ
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งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม

2,070,500.00

บาท

รวม

1,626,200.00

บาท

1.หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม

1,626,200.00

บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)

จํานวน 1,410,100.00

งบบุคลากร (520000)

บาท

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา
ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. จพง.พัสดุ
4. จพง.จัดเก็บรายได
5. จพง.ธุรการ
1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)

จํานวน 42,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
1.3 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)

จํานวน 164,100.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
ประกอบไปดวย
1. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
1.4 ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง (220700)

จํานวน 10,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององค<การบริหาร
สวนตําบลหนองปลิง จํานวน 1 อัตรา ประกอบไปดวย
1. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ

งบดําเนินงาน (530000)

รวม 413,000.00

บาท

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม 413,000.00

1.1 คาตอบแทน (531000)

รวม

บาท

203,000.00

บาท

1.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปUนประโยชน<แกองค<กรปกครองสวนทองถิ่น
(310100)

จํานวน

183,000.00

บาท

1. เพื่อจายเปUนเงินประโยชน<ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปUนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

จํานวน

183,000.00

บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561 ขององค<กร

ปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ขอ 6 หนา 119

-661.1.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน

20,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวนตําบล

1.2 คาใชสอย (532000)
1.2.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวม

120,000.00 บาท

จํานวน 60,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย<สิน วัสดุ ครุภัณฑ<และสิ่งกอสรางตางๆขององค<
การบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร< เครื่องปริ้นเตอร< เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ตู โตeะ อาคาร ถนน ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
(320300)
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

60,000.00
จํานวน

บาท

60,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝfกอบรมสัมมนาและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทาง

ไปราชการของ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

1.3 คาวัสดุ (533000)

รวม

90,000.00 บาท

1.3.1 ประเภทคาวัสดุสาํ นักงาน (330100)

จํานวน 50,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเปUนในการใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟRมเอกสาร ปากกา
ดินสอ แบบพิมพ< ธงชาติ ตรายาง ฯลฯ
1.3.2 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร< ( 331400 )

จํานวน 40,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุคอมพิวเตอร< เชน แผนดิสก< แผน CD หมึกปริ้นเตอร< โปรแกรมอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร<และวัสดุอื่นที่ใชงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร< ฯลฯ

งบลงทุน (540000)
1. หมวดคาครุภณั ฑ<
1.1 ประเภทครุภณั ฑ<สาํ นักงาน (410100)

รวม

31,300.00

บาท

รวม

31,300.00

บาท

รวม

5,000.00

บาท

1.1.1 โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟRมตั้ง 4 ชั้น ( 40 ชอง) ลอเลื่อน
จํานวน

5,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อชั้นวางแฟRมตั้ง 4 ชั้น ( 40 ชอง) ลอเลื่อน จํานวน 1 ตัวๆ 5,000.00
บาท เปUนครุภัณฑ<ที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<แตมีความจําเปUนตองใชซึ่งสามารถ
ราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน<การใชสอย ความเหมาะสม ประหยัด

จั ด หาไดตาม

งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ป พ.ศ.2561– 2564 ขอ 2 หนา 134

-67-

1.2 ประเภทครุภณั ฑ<คอมพิวเตอร< (411600)

รวม

26,300.00

บาท

1.2.1 คาใชจายในการจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร<สําหรับงานประมวลผล
จํานวน

22,000.00

บาท

เพื่อใชจายเปUนคาจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร<สําหรับประมวลผล จํานวน 1 ชุดๆ ละ 22,000.00
บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< ณ
วันที่ 21 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดตอไปนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟbก (Graphics Processing Unit ) ไมนอย
กวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GH
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปUนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา
1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจะไมนอยกวา 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปRนพิมพ<และเมาส<
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 ขอ 4 หนา 135

1.2.2. คาใชจายในการจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ<แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ< (In Tank
Printer)

จํานวน

4,300.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.00 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ<ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดตอไปนี้
- เปUนเครื่องพิมพ<แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ<ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-68- มีความเร็วในการพิมพ<รางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ<รางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขอ 3 หนา 9
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

รวม

449,440.00

รวม

259,440.00 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม

259,440.00 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)

จํานวน

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
งบบุคลากร (520000) รวม 259,440.00

บาท

บาท

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา คือ

259,440.00

บาท

1. เจาพนักงานปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานปRองกันภัยฝQายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123)

รวม

งบดําเนินงาน (530000)

รวม

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)

190,000.00 บาท

รวม

190,000.00 บาท

190,000.00 บาท

1.1.

จํานวน 170,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
จํานวน

170,000.00

บาท

1. คาใชจายตามโครงการปRองกันและแกไขป•ญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 80,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาใชจายตามโครงการปRองกันและแกไขป•ญหาอุบัติเหตุ ในชวงเทศกาลตางๆ เชน
เทศกาลสงกรานต< และเทศกาลปใหม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564
การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร<
แผนงาน การรั ก ษา

ความสงบภายใน ขอ 4 หนา 125
2. คาใชจายตามโครงการซักซอมเตรียมความพรอมในการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน

20,000.00 บาท
เพื่อจายในการฝfกอบรมซักซอมการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ใหแกประชาชนในเขต

ตําบลหนองปลิง เพื่อรับมือกับสาธารณภัย ภัยพิบัติตางๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –
2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ขอ 1 หนา 123
3. คาใชจายตามโครงการรณรงค<ปRองกันไฟปQาและหมอกควัน จํานวน 20,000.00 บาท
จายเปUนคาใชจายในการรณรงค<ปRองกันไฟปQาและหมอกควัน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
สงบภายใน ขอ 5 หนา 125

2561 –

เ พื่ อ
2564

และความมั่นคง แผนงาน การรักษาความ

-704. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย< อปพร.ตําบลหนองปลิง จํานวน 50,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาใชจายในการพัฒนาความรู ความชํานาญ ใหแกสมาชิก อปพร. ตําบลหนองปลิง
ฝfกอบรมทั้งหลักสูตรจัดตั้ง ทบทวน หรือทดแทน ตลอดจนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการรวม

การ

กิ จ กร รมต า งๆ ตา ม

หนังสือสั่งการและคําสั่ง ผูอํานวยการศูนย< อปพร. ตําบลหนองปลิง โดยถือ

ป ฎิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17

พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่
2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดาน
แผนงาน การรักษาความสงบ

29 ตุลาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.

การบริ ห ารจั ด การบานเมื อ งที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและความมั่ น คง
ภายใน ขอ 6 หนา 126

1.2 คาวัสดุ (533000)

รวม

20,000.00 บาท

1.2.1 วัสดุอื่น
๑. คาใชจายโครงการจัดซื้อวัสดุแกศูนย< อปพร.

จํานวน 2๐,๐๐๐.00

บาท

เพื่อใชจายตามโครงการบริหารจัดการศูนย< อปพร. ประจําตําบลหนองปลิง เชน จัดซื้อวัสดุ,
อุปกรณ<, และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย<อปพร. ฯลฯ ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.

2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

ความมั่นคง แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ขอ 7 หนา 126

และ

-71-

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร (520000)
1. หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม 3,463,820.00
รวม

404,700.00

บาท

รวม

323,700.00

บาท

รวม

323,700.00

บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100) จํานวน

323,700.00

บาท

บาท

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ประกอบไปดวย
1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน (530000)
1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
1.1 คาใชสอย (532000)

รวม
รวม

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท
จํานวน 40,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
จํานวน

40,000.00 บาท

1. คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ

จํานวน

40,000.00 บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กในเขตพื้นที่ตําบลหนองปลิงไดรับการ
พัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจและสติป•ญญา กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และสนับสนุนกิจกรรม
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<

วันเด็ก

แผนงาน การศึกษา ขอ 3

หนา 79

งบลงทุน (540000)

รวม

1. หมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง

รวม

41,000.00

41,000.00

1.1 ประเภทคากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค (420900) รวม 41,000.00

บาท

บาท
บาท

.

1. โครงการเทคอนกรีต ลานศูนย<พฒั นาเด็กเล็กหนองปลิง หมูที่ 5 จํานวน 14,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาใชจายโครงการเทคอนกรีตลานศูนย<พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมูที่ 5 ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 76.46 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 5.45 ลูกบาศก<เมตร

ตาม

รายละเอียดแบบแปลน เลข ที่ 8/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564
ยุทธศาสตร<การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย< แผนงาน

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1)

การศึกษา ขอ 3

หนา 4

2. โครงการเทคอนกรีตลาน คสล. ศูนย<พฒั นาเด็กเล็กบานโคกมะนาว หมูที่ 2
จํานวน

27,000.00 บาท

เพ

เพื่อจายเปUนคาใชจายโครงการเทคอนกรีตลาน คสล. ศูนย<พัฒนาเด็กเล็กบานโคกมะนาว หมูที่ 2
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 103.55 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 10.36
ลูกบาศก<เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลข ที่ 9/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561 - 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน การศึกษา
2 หนา 4
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
งบบุคลากร (520000)

รวม

3,059,120.00 บาท

รวม

849,120.00 บาท

ข อ

1. หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม

849,120.00 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)

จํานวน

717,120.00

บาท

จํานวน

120,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานครูองค<การบริหารสวนตําบล
ประกอบไปดวย
1. ครูอันดับ คส.1 จํานวน 2 อัตรา
2. ครูผูดูแลเด็กอันดับครูผูชวย จํานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)

เพื่อจายเปUนคาจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา คือ
1. ผช.ครูผูดูแลเด็ก (งบ อบต.)
1.3 ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง (220700)

เพื่อ

จํานวน 12,000.00 บาท

จายเปUนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององค<การ
บริหารสวนตําบลหนองปลิง คือ
1. ผช.ครูผูดูแลเด็ก (งบ อบต.)

งบดําเนินงาน (530000)

รวม

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน (531000)

รวม

1.1.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

รวม

990,000.00

20,000.00
จํานวน

990,000.00

บาท

บาท

1.1

บาท

20,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานครูองค<การบริหารสวนตําบล

1.2 คาใชสอย (532000)

รวม

297,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
จํานวน 297,000.00

บาท

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

จํานวน

220,500.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนของศูนย<พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2
แหง คือ ศูนย<พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง และศูนย<พัฒนาเด็กเล็กบานโคกมะนาว ในอัตราคนละ 20
บาน/คน/วัน จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงิน
ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<

แผนงาน

การศึกษา ขอ 2 หนา 78

-732. โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอน (คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 76,500.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กของศูนย<พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง และศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก

บาน

โคกมะนาว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่

14 มิถุนายน

2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน

ทั่วไปดานการศึกษาของ

องค<กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป

2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน

พ.ศ.

การศึกษา ขอ 4 หนา 80

1.3. คาวัสดุ (533000)

รวม

2.1 ประเภทคาอาหารเสริม(นม) (330400)

จํานวน

673,000.00

585,000.00

บาท

บาท

เพื่อจายเปUนคาซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กนักเรียนของโรงเรียนจํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบาน
โคกมะนาวทันสมัย,โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง คนละ 7.37 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
ทรัพยากรมนุษย< แผนงาน การศึกษา

ตาม
2560

ขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น

เรื่อง ซักซอม
ประจําป

2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนา

ขอ 1 หนา 4

2.2 ประเภทคาอาหารเสริม(นม) (330400)

จํานวน

88,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง คนละ 7.37
บาท/คน/วันจํานวน 260 วัน

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว

3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<
การศึกษา ขอ 1 หนา 77

แผนงาน

เงิน

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป
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งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 1,220,000.00

1. หมวดเงินอุดหนุน (560000)

บาท

รวม 1,220,000.00

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) รวม 1,220,000.00

บาท

บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโคกมะนาวทันสมัย
จํานวน

580,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโคก
มะนาวทันสมัย คนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2561 ยุทธศาสตร<การ

จั ด ทํ า ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏใน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน การศึกษา ขอ 1

128
2. ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง
จํานวน

640,000.00

ท อ ง ถิ่ น ที่

บาท

หนา

เพื่อจายเปUนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบาน
หนองปลิง คนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนา

ที่
งบประมา ณรา ยจา ย

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรากฏใน

ทรัพยากรมนุษย< แผนงาน การศึกษา ขอ 2 หนา 128
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แผนงานสาธารณสุข (00220)

รวม

501,160.00

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

รวม

341,160.00

บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม

341,160.00

บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม

341,160.00

บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)

จํานวน 341,160.00

บาท

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา คือ
1. เจาพนักงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม

งบดําเนินงาน (530000)

160,000.00
รวม

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)

รวม
รวม

บาท

160,000.00

160,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน

60,000.00

บาท

1. โครงการรณรงค<พนหมอกควันเพื่อปRองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
จํานวน 30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการรณรงค<พนหมอกควันเพื่อปRองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
เปUนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย< แผนงาน สาธารณสุข ขอ 4 หนา 86
2. โครงการปRองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการปRองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป
พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน สาธารณสุข ขอ 3
หนา 86

2. คาวัสดุ (533000)

รวม

100,000.00 บาท

2.1 ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตร<หรือการแพทย< (330900)
จํานวน

100,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุวิทยาศาสตร<หรือการแพทย< เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนยุงเวชภัณฑ<
และ

โรคสัตว<อื่น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน สาธารณสุข ขอ 2 หนา 85

บาท
1.
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แผนงานสังคมสงเคราะห< (00230)

รวม

351,640.00

บาท

รวม

311,640.00

บาท

รวม

311,640.00

บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม 311,640.00

บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)

จํานวน 311,640.00

บาท

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห< (00231)
งบบุคลากร (520000)

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา คือ
1. นักพัฒนาชุมชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห< (00232) รวม
งบดําเนินงาน (530000)

40,000.00

บาท

รวม

40,000.00

บาท

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม

40,000.00

บาท

1.1 คาใชสอย (532000)

รวม

40,000.00

บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300) จํานวน 40,000.00 บาท
1. คาใชจายตามโครงการแกไขป•ญหาความยากจน จํานวน

40,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายโครงการแกไขป•ญหาความยากจน เพื่อสนับสนุนชวยเหลือผูยากจนใน
ตําบลหนองปลิง ที่ตกเกณฑ< จปฐ. และประสบป•ญหาความยากจน ปรากฏในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน สังคม

เขต
สี่ ป พ.ศ.2561-2564

สงเคราะห< ขอ 1 หนา 87
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม

5,663,400.00 บาท

รวม

3,108,400.00 บาท

รวม

1,234,300.00 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝQายประจํา) (522000)

รวม

1,234,300.00 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)

จํานวน

งบบุคลากร (520000)

เพื่อจายเปUนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการกองชาง
2. นายชางโยธา

612,600.00 บาท

1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)

จํานวน 42,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
1.3 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)

จํานวน 411,700.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จํานวน ๓ อัตรา ประกอบไปดวย
1. ผูชวยชางไฟฟRา
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3. พนักงานผลิตน้ําประปา
1.4 ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง (220700) จํานวน

168,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางขององค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
จํานวน 3 อัตรา ประกอบไปดวย
1. ผูชวยชางไฟฟRา
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
3. พนักงานผลิตน้ําประปา

งบดําเนินงาน (530000)

รวม

677,100.00

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม

677,100.00

บาท

1.1 คาตอบแทน (531000)

รวม

152,100.00

บาท

1.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปUนประโยชน<แกองค<กรปกครองสวนทองถิน่
(310100)

จํานวน 118,700.00

บาท

1. เพือ่ จายเปUนเงินประโยชน<ตอบแทนอืน่ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปUนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

จํานวน 118,700.00

บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป ขอ 6 หนา 119
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บาท

1.1.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน

10,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวนตําบล
1.1.3 ประเภทคาเชาบาน (310400)

จํานวน

23,400.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล

1.2 คาใชสอย (532000)

รวม

1.2.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน

250,000.00 บาท

200,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย<สิน วัสดุ ครุภัณฑ<และสิ่งกอสรางตางๆขององค<การ
บริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร< เครื่องปริ้นเตอร< เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
กลองถายรูป เครื่องตัดหญา ตู โตeะ รถยนต<สวนกลาง รถจักรยานยนต< อาคาร ถนน ฯลฯ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
( 320300 )

จํานวน
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

50,000.00
จํานวน

บาท

50,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝfกอบรมสัมมนาและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทาง

ไปราชการของ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

1.3 คาวัสดุ (533000)

รวม

1.3.1 ประเภทคาวัสดุสาํ นักงาน (330100)

จํานวน

275,000.00 บาท
35,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเปUนในการใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟRม ปากกา ดินสอ
ฯลฯ
1.3.2 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร< ( 331400 )

จํานวน

30,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุคอมพิวเตอร< เชน แผนดิสก< แผน CD หมึกปริ้นเตอร< โปรแกรมอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร<และวัสดุอื่นที่ใชงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร< ฯลฯ
1.3.3 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน

10,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟbล<ม กระดาษเขียนปRายโฆษณา พูกันและสี ไมอัด
ฯลฯ
1.3.4 ประเภทคาวัสดุไฟฟRาและวิทยุ (330200)

จํานวน

100,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุอุปกรณ<ไฟฟRาสาธารณะประจําหมูบาน ฯลฯ
1.3.5 ประเภทคาวัสดุกอสราง ( 330600)

จํานวน

100,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาวัสดุกอสราง เชน ไม ปูนซีเมนต<ฯลฯ
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งบลงทุน (540000)

รวม

1. หมวดคาครุภัณฑ< ที่ดินและสิ่งกอสราง รวม

1,197,000.00 บาท
1,197,000.00 บาท

1.1 คาครุภัณฑ< (541000)

รวม

640,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทครุภณั ฑ<การเกษตร (410400 )

รวม 640,000.00 บาท

1. คาใชจายในการจัดซื้อรถฟาร<มแทรกเตอร<ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด 40 แรงมา
จํานวน

590,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดซื้อรถฟาร<มแทรกเตอร<ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด 40 แรงมา
จํานวน 1 คันๆละ 590,000.00 บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ< ณ มีนาคม

2 5 6 0

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขอ 4 หนา 10
2. คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ําสูบ ขนาด 1 แรงมา
จํานวน

50,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ําสูบ ขนาด 1 แรงมา จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
12,500.00 บาท เปUนครุภัณฑ<ที่ตั้งจายนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<แตมีความ
จําเปUนตองใชซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน<การใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561– 2564 ขอ 7 หนา 13

1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

557,000.00

บาท

1.2.1 ประเภทอาคารตางๆ (420700) รวม

207,000.00

บาท

1. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
จํานวน

107,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิงขนาด
ความยาว 15.00 เมตร กวาง 3.70 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลข ที่ 6/2561
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 – 2564
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมา

ภิบาลและความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 1 หนา 6
2. โครงการปรับปรุงหองน้ําสํานักงานองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
จํานวน

100,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาปรับปรุงหองน้ําสํานักงานองค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 7/2561 องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 2 หนา 6
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1.2.2 ประเภทคากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค (420900) รวม 350,000.00 บาท
1. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตลอมรอบพื้นที่สาธารณะบานโนนสมบูรณ< หมูที่ 6
จํานวน

350,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการกอสรางรั้วคอนกรีตลอมรอบพื้นที่สาธารณะบานโนนสมบูรณ< หมูที่
ขนาดยาว 191.90 เมตร สูง 1.60 เมตร พรอมปRายโครงการ 1 ปRาย ณ บานโนน
6 ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน
สวนตําบลหนองปลิง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –

6
สมบูรณ< หมูที่

เลขที่ 5/2561 องค<การบริ หาร

2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 15 หนา 108

งานไฟฟRาถนน (00242)
งบลงทุน (540000)
1 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

2,555,000.00 บาท

รวม

1,595,000.00 บาท

รวม

1,595,000.00 บาท

1.1. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900) รวม 1,595,000.00 บาท
1. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา บานหนองผักเทียม
1

จํานวน

400,000.00

หมู ที่

บาท

เพื่อจายเปUนคากอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา บานหนองผักเทียม หมูที่
1 ขนาดความกวาง 0.50 เมตร ความยาว 188.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมบอพักน้ํา
คสล. จํานวน 6 บอ ขนาดความกวาง 1.00 เมตร ความยาว 1.00 เมตร ความสูง 1.00
เมตร และปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมูที่ 1 บานหนองผักเทียม ตําบลหนองปลิง อําเภอ

นิ ค ม น้ํ า อู น

จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 1/2561 องค<การบริหารสวน
ตําบลหนองปลิง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 3

หนา 97

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโคกมะนาว หมูที่ 2
จํานวน

395,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโคกมะนาว หมูที่ 2 ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 119.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ 595.00 ม2
ปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมูที่ 2 บานโคกมะนาว ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน
รายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 2/2561 องค<การบริหารสวนตําบล
2561 – 2564

จั ง หวั ด สกลนคร ตาม

หนองปลิง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.

ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการ

ความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 4

และ

บริหารจัดการบานเมืองที่ ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
หนา 98

-813. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ํา บานทรายคํา หมูที่ 4
จํานวน

400,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคากอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา บานทรายคํา หมูที่ 4

ขนาดความกวาง 0.50 เมตร ความยาว 216.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมบอพักน้ํา
คสล. จํานวน 3 บอ ขนาดความกวาง 1.00 เมตร ความยาว 1.00 เมตร ความสูง 1.00
เมตร และปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมูที่ 4 บานทรายคํา ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ํา
จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 3/2561 องค<การบริหารสวนตําบลหนอง

ปลิ ง

แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหาร
มาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 9 หนา

อู น
ปรากฏใน

จั ดการบานเมื อ งที่ ดี ตามหลั กธรร
102

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานศรีเมือง หมูที่ 7
จํานวน

400,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานศรีเมือง หมูที่ 7 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 162.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ 648.00 ม2

และ

ปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมูที่ 7 บานศรีเมือง ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน

จั ง ห วั ด

สกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 4/2561 องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
พ.ศ.2561 – 2564

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป

ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 17 หนา

110

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

1. หมวดเงินอุดหนุน (560000)

960,000.00
รวม

บาท

960,000.00

บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) จํานวน 960,000.00 บาท
1. โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ํา บานทันสมัย หมูที่ 3

จํานวน 290,000.00 บาท

จายเปUนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ําบานทันสมัย หมูที่ 3 ระยะขยายเขตไฟฟRา ยาว
40.00 เมตร คิดเปUน 24.20 ชวงๆละ 12,000.00 บาท
พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการ
ความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน ขอ 7

เปUนเงิน

เ พื่ อ

968.00 เมตร ชวงละ

290,000.00 ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ป
บริหารจัดการบานเมืองที่ ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

หนา 100

2. โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงต่าํ บานหนองปลิง หมูที่ 5 จํานวน 270,000.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ําบานหนองปลิง หมูที่ 5 ระยะขยายเขตไฟฟRา

ยาว

900.00 เมตร ชวงละ 40.00 เมตร คิดเปUน 22.50 ชวงๆละ 12,000.00 บาท
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร<การ
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน เคหะ

เปUนเงิน 270,000.00
พัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

และชุมชน ขอ 14 หนา 107

-82-

3.

โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ํา บานหนองปลิงใหม หมูที่ 8

จํานวน

400,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ําบานหนองปลิงใหม หมูที่ 8 ระยะขยายเขต
ไฟฟRา ยาว 1,000.00 เมตร ชวงละ 40.00 เมตร คิดเปUน 25.00 ชวงๆละ 12,000.00 บาท

เ ปU น

เงิน 300,000.00 บาท คาหมอแปลง 1 ชุด เปUนเงิน 100,000.00 บาท รวมเปUนเงิน

ทั้ ง สิ้ น

400,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนา

ดานการบริ ห ารจั ด การ

บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน เคหะและชุมชน

ขอ 20 หนา 111
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

รวม

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)

205,000.00 บาท
รวม

งบดําเนินงาน (530000)
1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

205,000.00 บาท
รวม

รวม

205,000.00 บาท

205,000.00 บาท

1.1 คาใชสอย (532000)

รวม

205,000.00

บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
1. โครงการฝfกอบรมการประกอบอาชีพ

ตั้งไว
จํานวน

205,000.00

บาท

40,000.00 บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการฝfกอบรมการประกอบอาชีพตาง ๆ ใหแกกลุมอาชีพในตําบลหนองปลิง หรือ
กลุมเปRาหมายที่มีป•ญหาความยากจน รวมทั้งการจัดหาวัสดุฝfกที่จําเปUน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป

พ . ศ . 2561-

2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว

แผนงาน สรางความ

เข็มแข็งของชุมชน ขอ 1 หนา 75
2. โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน

40,000.00 บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัดฝfกอบรมและศึกษาดูงานใหแกราษฎรในพื้นที่ ฯลฯ
2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเกษตรกรรม

ปรากฏใน

และอุตสาหกรรมตาม

หลั ก

แผนพั ฒ นาสี่ ป พ.ศ.
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

แผนงาน สรางความเข็มแข็งของชุมชน ขอ 1 หนา 69
3. โครงการฝfกอบรมการปRองกันและแกไขป•ญหายาเสพติด จํานวน

65,000.00

บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการฝfกอบรม/ กิจกรรมการบําบัดฟ–—นฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด ใหกับประชาชนใน
เขตตําบลหนองปลิงปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน สรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน ขอ 1 หนา 127
4. โครงการวันผูสูงวัย ไทหนองปลิง

จํานวน

40,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายตาม โครงการวันผูสูงวัย ไทหนองปลิง ใหกับผูสูงอายุในเขตตําบลหนองปลิง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป

พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน

สรางความเข็มแข็งของชุมชน ขอ 1 หนา 88
5. โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมแมบานและกลุมสตรี จํานวน

20,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของกลุมแมบานและกลุมสตรี เชน การจัดฝfกอบรมและ
ศึกษาดูงานใหกับกลุม ปรากฏใน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและ
เขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<
การลงทุนและการทองเที่ยว แผนงาน สรางความเข็มแข็งของ

สนับสนุนความ

การพั ฒ นาดานเศรษฐกิ จ การคา
ชุมชน ขอ 3 หนา 76

-84-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รวม 530,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

งบดําเนินงาน (530000)

รวม 200,000.00 บาท

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม 200,000.00 บาท

1.1 คาใชสอย (532000)

รวม 180,000.00 บาท

1.1.1ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
(320300) จํานวน 180,000.00

บาท

1. โครงการแขงขันกีฬา อบต.หนองปลิง ตานยาเสพติด จํานวน

120,000.00 บาท

จายเปUนคาแขงขันกีฬา อบต. หนองปลิง ตานยาเสพติด เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564
แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

คาจัดซื้อถวยรางวัล และ

ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<
ขอ 1 หนา 83

2. โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

จํานวน

60,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของประชาชน
เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-

นันทนาการ ขอ 3 หนา 84

1.2 คาวัสดุ (533000)

รวม

1.2.1 ประเภทคาวัสดุกีฬา (331300)

รวม

20,000.00 บาท
20,000.00 บาท

จายเปUนคาวัสดุกีฬาใหกับหมูบานและศูนย<กีฬาตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-

นันทนาการ ขอ 1 หนา 83

รวม

งบดําเนินงาน (530000)

330,000.00 บาท
รวม

รวม

1.1 คาใชสอย (532000)

330,000.00 บาท
330,000.00 บาท

รวม

330,000.00 บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวด อืน่ ๆ
(320300)

จํานวน

1. คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จ

330,000.00 บาท
จํานวน

20,000.00 บาท

เพื่อจายในการใชสอยใน การเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศา

เพื่อ

2564 ยุทธศาสตร<การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ใน

2564 ยุทธศาสตร<การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

เพื่อ

นุวงศ< และตัวแทนพระองค< เชน ไม โฟม กระดาษผา

ฯลฯ

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา

การลงทุนและการทองเที่ยว แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 4 หนา 72

-852. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี

จํานวน

50,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี เชน เปUนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวง
มาลา พานพุมตางๆ ฯลฯ สําหรับพิธีการที่สําคัญของทางราชการตามวาระและโอกาสตางๆ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุ น และการ

ทองเที่ยว แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 1 หนา 70
3. คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา

จํานวน

5,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและ

การทองเที่ ย ว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 2 หนา 70
4. คาใชจายในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

จํานวน

5,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป
พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว

แผนงาน การ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 3 หนา 71
เ พื่ อ

5. คาใชจายใน โครงการปกปRองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 80,000.00 บาท
จายเปUนคาใชจายตามโครงการปกปRองสถาบันสําคัญของชาติ

ปรากฏใน

แผนพั ฒนาสี่ ป

พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน และการทองเที่ยว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 5
6. คาใชจายในโครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น

หนา 72
จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปUนการจัด
กิจกรรมในการสรางความสามัคคีในชุมชน เชน งานสืบสานวัฒนธรรมอําเภอนิคมน้ําอูน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุ น และการ

ทองเที่ยว แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 7 หนา 73
7. คาใชจายในโครงการอนุรักษ<สืบสานภูมิป•ญญาทองถิ่น

จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษ<สืบสานภูมิป•ญญาทองถิ่น

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว

ป

แผนงาน การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 6 หนา 73
8. คาใชจายในโครงการจัดงานพานองทองธรรมะ

จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดงานโครงการพานองทองธรรมะ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการ

ท อ ง เ ที่ ย ว

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 2 หนา 4
9. คาใชจายในโครงการฝfกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของ
องค<กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดงาน โครงการฝfกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564
1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว

และ

แกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่
แผนงาน การศาสนาวั ฒ นธรรมและ

นันทนาการ ขอ 3 หนา 4

-8610. คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จํานวน 50,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ (รหัส 00260)/ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
วัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ 1 หนา 3

พ.ศ.

และ
2561-2564

และการทองเที่ยว แผนงาน การศาสนา

-87-

แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรกั ษ<แหลงน้ําและปQาไม (00322)

รวม

150,200.00

บาท

รวม

150,200.00

บาท

งบดําเนินงาน (530000)

รวม

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวม

140,000.00

140,000.00

1.1 คาใชสอย (532000)

รวม

บาท

บาท

110,000.00

บาท

1.1.1 ประเภทรายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
(320300)

จํานวน

110,000.00

บาท

1. โครงการอนุรกั ษ<พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 3๐,๐๐๐.00 บาท
เพื่อจายเปUนคาใชจายโครงการอนุรักษ<พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อสนอง

พระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสงเสริมการสรางจิตสํานึกให

เยาวชน และบุคคลทั่วไป

มีความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชน<ของทรัพยากรไทย ภูมิป•ญญาไทย
การนําไปใชประโยชน<อยางยั่งยืน โดยมีกรอบการ
กิจกรรมปกป•กพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ประโยชน<

โดยเฉพาะใหมีการอนุรักษ<พันธุกรรมพืชและ

ดําเนินงานไดแก 1.กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย
สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช

ประกอบดวยกิจกรรมอนุรักษ<และใชประโยชน<พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย<ขอมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ<พืช 3.กรอบการสรางจิตสํานึกประกอบดวยกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษ<พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ<พันธุกรรมพืช ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอม

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

แนวทางการ

ป พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

ยั่งยืน แผนงาน การเกษตร ขอ 1 หนา

93
2. โครงการ”รักน้าํ รักปQา รักษาแผนดิน”

จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายโครงการ ”รักน้ํา รักปQา รักษาแผนดิน” เพื่อเปUนการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
โอกาสอันเปUนมหามงคล และสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ<ทรัพยากรน้ําและปQา รวมทั้งเปUนการสรางจิตสํานึก
มีความเขาใจในการรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ<

ใน

พระนางเจาฯ
ใหกับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมในการดําเนินงาน

ดังนี้
1. กิจกรรมโครงการ การปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหสามารถใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน<ตอประชาชน 2. กิจกรรมโครงการ การสรางและ
เก็บกักน้ํา แกมลิง สระน้ําสาธารณะหรือการพัฒนาแหลงน้ําอื่นๆในพื้นที่ขาดแคลน
ตอประชาชน 3. กิจกรรม โครงการ การสรางภาชนะกักเก็บน้ํา
อุปโภค บริโภค 4. กิจกรรม โครงการ กิจกรรม

บํารุงรักษาฝาย
และพื้นที่แหงแลงใหเกิดประโยชน<

ขนาดใหญ
ปลูกตนไม

งาน

เพื่อเปUนแหลงน้ําสารธารณะสําหรับใช

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ มีการเชิญชวนให

บุคลากรในหนวยงานและประชาชน
ชุมชนหรือสถานที่

รวมปลูกตนไมในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน

บานเรือน

ที่สาธารณะของหมูบาน/

ที่หนวยงานกําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31

พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

2561

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

แผนงาน การเกษตร ขอ 2 หนา 93
-883. โครงการรณรงค<สรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะ ดูแลรักษาความสะอาดในแหลงน้าํ และชุมชน
จํานวน

20,000.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค< สรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะ
ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน แผนงาน การเกษตร

ขอ 4 หนา

94
4. โครงการฝfกอบรมอาสาสมัครพิทักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จํานวน

30,000.00

บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการฝfกอบรม/ กิจกรรมตางๆเพื่อพิทักษ<รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหกับประชาชนในเขตตําบลหนองปลิง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน แผนงาน การเกษตร

ขอ 5 หนา
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1.2 คาวัสดุ (533000)

รวม

30,000.00 บาท

1.2.1 ประเภทคาวัสดุการเกษตร (331000)

จํานวน

30,000.00 บาท

เพื่อจายเปUนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ˜ย สารเคมีปRองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว< จัดซื้อไม
ดอกไมประดับ ไมผล ฯลฯ และเพื่อจายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ เชน “โครงการฝายและ
แฝก” ฯลฯ มีการจัดซื้อพันธ<หญาแฝกตางๆ

ปรากฏในแผนงานการเกษตร (รหัส 00320)/ งาน

น้ําและปQาไม (00322) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร<
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน แผนงาน การเกษตร ขอ 6 หนา

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
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งบลงทุน (540000)
1. หมวดคาครุภัณฑ< ที่ดินและสิ่งกอสราง

อนุรักษ<แหลง

รวม
รวม

10,200.00

10,200.00

บาท

บาท

1.1 คาครุภัณฑ< (541000)

รวม

10,200.00

บาท

1.1.1 ประเภทครุภณั ฑ<งานบานงานครัว (410900 ) รวม 10,200.00 บาท
1. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว

รวม

10,200.00

บาท

เพื่อจายเปUนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
10,200.00 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ< ณ มีนาคม 2560 ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (รหัส 00320)/ งานอนุรักษ<แหลงน้ําและปQาไม (00322) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป
พ.ศ.2561– 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขอ 4 หนา 10

-89-

แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
1. งบกลาง (510000)

รวม 5,633,360.00

บาท

รวม 5,633,360.00

บาท

รวม 5,633,360.00

1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)

บาท

จํานวน 66,000.00 บาท

เพื่อจายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมอัตรารอยละ 5 ใหแกพนักงานจางองค<การบริหารสวน
ตําบลหนองปลิง
1.2 ประเภทเงินชวยเหลือผูติดเชือ้ เอดส< (110900)

จํานวน

6,000.00 บาท

เพื่อสนับสนุนสงเคราะห<เบี้ยยังชีพใหแกผูปQวยเอดส< ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน งบกลาง ขอ 3 หนา 91

1.3 ประเภทเงินชวยเหลือเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ ( 110700 ) จํานวน

3,420,000.0

บาท

เพื่อสนับสนุนสงเคราะห<เบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 25612564 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน งบกลาง ขอ 1 หนา 90
1.4 ประเภทเงินชวยเหลือเบีย้ ยังชีพผูพิการ ( 110800 )
เพื่อสนับสนุนสงเคราะห<เบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ

จํานวน 1,440,000.00 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน งบกลาง ขอ 2 หนา 90
1.5 ประเภทเงินสํารองจาย (111000)

จํานวน 440,860.00 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเปUนเรงดวน ฉุกเฉินหรือมีความจําเปUนเกิดขึ้น เชน เกิดสาธารณภัยตางๆหรือใน
ที่หนวยงานตาง ๆ ไมมีงบประมาณรายจายที่เบิกจายได หรือมีแตไมเพียงพอกับความจําเปUนที่
จายไวในงบประมาณรายจาย หรือมีรายจายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณ

กรณี

จะตองจายหรือไมไดตั้ ง

รายจายที่ไดรับอนุมัติ

1.6 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน (111100)

จํานวน 110,500.00 บาท

1.ประเภทคาใชจายในการสบทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่ หรือพืน้ ที่
องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง

จํานวน 60,500.00 บาท

เพื่อเปUนคาใชจายในการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ในอัตรารอยละ 40
คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน งบกลาง ขอ 4 หนา
2. ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองปลิง

ป พ.ศ. 2561-2564
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จํานวน 50,000.00 บาท

จายเปUนเงินสบทบใหแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองปลิง
1.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100)
จํานวน 150,000.00

บาท

เพื่อจายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) อัตรารอยละหนึ่งของ
จํานวนเงินรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป

ของ

เ พื่ อ

บัญชีรายละเอียดประมาณการงานกอสราง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61

ของ

องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง

อําเภอนิคมน้าํ อูน

จังหวัดสกลนคร
ราง

ขอบัญญัตอิ งค<การบริหารสวนตําบล
เรือ่ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61

ของ

องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน

จังหวัดสกลนคร

ภาคผนวก
- สําเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕60

สําเนาราง
ขอบัญญัตอิ งค<การบริหารสวนตําบล
เรือ่ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒561

ของ

องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน

จังหวัดสกลนคร

ขอบัญญัตอิ งค<การบริหารสวนตําบล
เรือ่ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61

ของ

องค<การบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้าํ อูน

จังหวัดสกลนคร

