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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงขอแถลงใหทานประธานสภา ฯ และสมาชิกทุกทานไดทราบถึง สถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ .ศ. 2559 และนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลในการปอง กันและแกไขปญหายาเสพติด และการสนับสนุนการดําเนินภารกิจดานการปราบปราม
การปองกันและการบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ ของผู เสพยาเสพติด องคการบริหารสวนตําบล
โพนทอง จะตอบสนองนโยบายดังกลาวของรัฐบาลอยางจริงจัง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ
และ พรอมที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือยืมเงินสะสม ทดรองจาย หรือจายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ไดแกปญหาสังคมและความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ตามแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหาของหมูบาน /ชุมชน สงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนตามอํานาจหนาที่โดยเนนการผลิตที่สมดุล พอเพียง และมั่นคงตามศักยภาพข
องหมูบาน
เพื่อเพิ่มรายได การจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจายของครัวเรือน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดถึงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีและพัฒนาในดานตาง ๆ การสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AC) การเสริมสรางบทบาท สตรี การอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยว
และสงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอนอยางจริงจังและตอเนื่องแบบยั่งยืน มีรายละเอียดดัง ตอไปนี้

1 สถานะทางการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องคการบริหารสวนตําบลโพนทองมี
สถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

18,133,439.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม

6,460,344.52

บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบแอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
จํานวน
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมกอหนี้
ผูกพัน จํานวน

5,393,235.32

บาท

-

บาท

-

บาท

-

บาท

1.1.6 เงินกูคงคาง

2
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.1 รายรับทั้งสิ้น

15,729,691.43 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร

202,653.41

บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

15,606.50

บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

66,212.12

บาท

0.00

บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

242,900.00

บาท

หมวดรายไดจากทุน

16,100.00

บาท

หมวดรายไดจากภาษีจัดสรร

9,997,112.40

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

5,189,107.00

บาท

9,846,695.00

บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
2.3 รายจายจริงทั้งสิ้น
งบกลาง

10,972,206.01 บาท ประกอบดวย
373,807.00

บาท

งบบุคลากร

5,868,278.00

บาท

งบดําเนินการ

2,052,382.01

บาท

งบเงินอุดหนุน

1,674,000.00

บาท

998,789.00

บาท

4,950.00

บาท

8,566,315.00

บาท

-

บาท

-

บาท

งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.5 รายจายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
3. งบเฉพาะการ

3

คําแถลงงบประมาณประจําปงบประมาณ 2559
รายรับ
รายรับ
ก.รายไดจัดเก็บ
1. หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมจําหนายสินคาที่สาธารณะ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
- คาธรรมเนียมคําขอโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภท 3,
- คาธรรมเนียมคําขอเปลี่ยนแปลงฌาปนกิจ
สงเคราะห
- คาธรรมเนียมคําขอเปลี่ยนแปลงจดทะเบียน
พาณิชย
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับการผิดสัญญา
คาปรับอื่นๆ
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่ เปน
อันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือสาธารณะ
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
- คาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาดอกเบี้ยเงินฝาก

รับจริง
ป 2557
457,868.41
218,550.95
142,699
23,693.95
52,158
6,388.70
1,658.70
-

ประมาณการ
ป 2558
445,700
207,000
124,000
30,000
53,000
38,700
2,000
1,000

420

1,000

1,000

-

500

500

50

500

40

500

400
3,700
-

1,000
30,000
100
100

8,500
-

100

1,000

-

20
139,378.76
139,378.76

1,000
140,000
140,000

1,000
140,000
140,000

ประมาณการ
หมาย
ป 2559
เหตุ
448,000
198,000
120,000
23,000
55,000
15,000
2,000
1,000

500
500

4
รายรับ
4.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
5.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
คารายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
6.หมวดรายไดจากการลงทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.หมวดภาษีจัดสรร
ภาษี และคาธรรมเนียมรถยนต และ
ลอเลื่อน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1/9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรม/
ที่ดิน
คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ
วัตถุประสงค
รวม

รับจริง
ป 2557

-

ประมาณการ
ป 2558

-

ประมาณการ
ป 2559

หมายเหตุ
-

93,550

60,000

85,000

82,200

11,350
457,868.41

50,000
10,000
445,700

80,000
5,000
10,000
448,000

12,105,583.93

12,554,300

12,552,000

12,105,584.93
3,197.20

12,554,300
-

12,552,000
5,000

7,694,971.97

7,449,300

7,500,000

1,651,557.25
29,417.60
808,967.23
1,100,355.77
27,096.83
63,513.08
725,998

2,000,000
40,000
800,000
1,300,000
50,000.
65,000
850,000

1,940,000
41,000
800,000
1,300,000
50,000
65,000
850,000

510
12,105,583.93

-

1,000

6,120,735

6,000,000

6,000,000

6,120,735
6,120,735

6,000,000
6,0 00,000

6,000,000
6,000,000

5,908,796

-

-

5,908,796

-

-

24,592,984.34 19,000,000.00 19,000,000.00

5
รายจายตามงบประมาณรายจาย
งบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบกลาง
งบดําเนินการ
งบรายจายอื่น
รวมรายจายจากงบประมาณ

รายจายจริงป
พ.ศ. 2557
2,408,354.72
5,468,147
2,294,550
468,056
5,817,024.46
775,818
17,231,950.18

งบประมาณป พ.ศ.
2558
2,363,200
9,186,070
2,352,700
680000
4,408,030
10,000
19,000,000

งบประมาณป พ.ศ.
2559
1,798,800
9,020,080
3,118,500
670,000
4,392,620
19,000,000

สวนที่ 2
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม
-------------------------------------------

ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10,830,177

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

363,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,042,543

แผนงานสาธารณสุข

258,400

แผนงานสังคมสงเคราะห

80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

3,549,880

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

150,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

530,000.00

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

30,000

แผนงานพาณิชย

496,000

ดานการดําเนินงานอื่น ๆ
แผนงานงบกลาง

670,000
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

19,000,000

7
ขอบัญญัติตําบล
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉลับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณตําบล ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และโดยอนุมัติของนายอําเภอเรณูนคร ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติตําบลเรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2559
ขอ 2 ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหตั้งจายเปนจํานวน รวมทั้งสิ้น
19,000,000 บาท ( สิบเกาลานบาทถวน ) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป

ดาน

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น ๆ
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
11,193,177
10,830,177
363,000
6,610,823
2,042,543
258,400
80,000
3,549,880
150,000
530,000
526,000
30,000
496,000
670,000
670,000
19,000,000.00
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ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทองและคณะผูบริหารปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
งบประมาณนี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
(ลงนาม) พ.ต.

( ผดุง ทิพยวงษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง

อนุมัติ
(ลงนาม)
(นายทรงกลด อินทะกนก)
ตําแหนง นายอําเภอเรณูนคร
............./........................./...............

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รายไดจัดเก็บ
1. หมวดภาษีอากร ที่ อบต. จัดเก็บเอง (411000)
รวม 198,000
บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)
จํานวน 120,000
บาท
ประมาณการไวตํากวาปที่แลว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไมดี มีการยกเลิกการประกอบกิจการของรานคาใน
พื้นที่
1.2 ภาษีบํารุงทองที่ (411002)
จํานวน 23,000
บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว เนื่องจากมีการแบงที่นาเปนแปลงเล็กลง จึงเขาขายยกเวนไมตองชําระภาษี
1.3 ภาษีปาย (411003)
จํานวน 55,000
บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากรานคามีการประชาสัมพันธรานมากขึ้นจึง ติดปายเพื่อใหคนรูจัก
2. หมวดคาธรรมเนียมและคาปรับและใบอนุญาต (412000)
รวม 15,000
บาท
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน 2,000
บาท
ประมาณการไวเทากับปที่แลว เพราะคาดวาจะไมเพิ่มขึ้นจากมาตรการที่ดําเนินการกับผูดื่มสุรา
2.2 คาธรรมเนียมจําหนายสินคาที่สาธารณะ
จํานวน 1,000
บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน 1,000
บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.4 คาธรรมเนียมอื่น ๆ
- คาธรรมเนียมคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3, จํานวน 500
บาท
- คาธรรมเนียมคําขอเปลี่ยนแปลงฌาปนกิจสงเคราะห
จํานวน 500
บาท
- คาธรรมเนียมคําขอเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน 500
บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.6 คาปรับการผิดสัญญา (412210)
จํานวน 8,500
บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว เนื่องจากมีมาตรการในการในการใหผูรับจางทํางานใหตรงเวลา
2.7 คาปรับอื่น ๆ
จํานวน บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.8 คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (412303)
จํานวน บาท
ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
2.9 คาใบอนุญาตขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ(412305)
จํานวน บาท
ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
2.10 คาใบอนุญาตอื่น ๆ
คาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3
จํานวน 1,000
บาท
ประมาณการไวเทาปที่ผานมา
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3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน (413000)
3.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003)
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาคาดวาดอกเบี้ยเงินฝากไมเพิ่มขึ้น

รวม 140,000
จํานวน 140,000

บาท
บาท

4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย (414000) รวม

-

บาท

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (415000)
5.1 คาขายแบบแปลน (415004)
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(คาธรรมเนียมการรับสมัคร , คาติดประกาศที่ดิน ฯลฯ) (415999)
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

รวม 85,000
จํานวน 80,000

บาท
บาท

จํานวน 5,000

บาท

6. หมวดรายไดจากการลงทุน
รวม 10,000
คาขายทอดตลาดครุภัณฑ ที่ไมสามารถซอมได และไมคุมคากับการซอม จํานวน 10,000

บาท
บาท

7. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม 12,552,000
7.1 คาธรรมเนียมรถยนต และลอเลื่อน
จํานวน 5,000
ประมาณการรับครั้งแรกเนื่องจาก มีการแบงการ จัดสรรรายไดดังกลาวจาก อบจ.
7.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ (421002)
จํานวน 7,500,000
ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
7.3 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1/9 (421004)
จํานวน 1,940,000
ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมา
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)
จํานวน 41,000
ประมาณการไวใกลเคียงกับปที่ผานมาเนื่องจากเทียบดูจากหลายปมีการจัดสรรใกลเคียงกัน
7.5 ภาษีสุรา (421006)
จํานวน 800,000
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากเทียบดูจากหลายปมีการจัดสรรใกลเคียงกัน
7.6 ภาษีสรรพสามิต (421007)
จํานวน 1,300,000
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากเทียบดูจากหลายปมีการจัดสรรใกลเคียงกัน
7.7 คาภาคหลวงแร (421012)
จํานวน 50,000
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากเทียบดูจากหลายปมีการจัดสรรใกลเคียงกัน
7.8 คาภาคหลวงปโตรเลียม (421013)
จํานวน 65,000
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเทียบดูจากหลายปมีการจัดสรรใกลเคียงกัน
7.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (421015)
จํานวน 850,000
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากเทียบดูจากหลายปมีการจัดสรรใกลเคียงกัน
7.10 คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
จํานวน 1,000
ประมาณการไวเนื่องจากจะมีการควบคุมการขุดเจาะน้ําบาดาลใหถูกตองตามระเบียบ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (431000) รวม 6,000,000.00 บาท
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ถายโอน จํานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลโพนทองอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง (00410)
งาน

งบ
งบกลาง
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

รวม

งบกลาง
(00411)
670,000

670,000

670,000

670,000

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
(00111)
งบบุคลากร
6,763,920
งบดําเนินการ
2,048,477
งบลงทุน
136,000
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
25,000
รวม
8,973,397

รวม

งานบริหารงานคลัง
(00113)

1,626,780
230,000
1,856,780

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งานปองกันภัยฝายพลเรือน และ
งบ
อัคคีภัย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
313,000
งบลงทุน
50,000
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
363,000

รวม
8,390,700
2,278,477
136,000
25,000
10,830,177
รวม
313,000
50,000
363,000
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แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งานระดับกอนวัยเรียนและ
งบ
ประถมศึกษา
(00212)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
796,743
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
1,245,800
รวม
2,042,543
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน
งบ
งานโรงพยาบาล
(00222)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

รวม

178,400
178,400

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
อื่น
(00223)
20,000
60,000
80,000

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งาน
งานสวัสดิการสังคม
งบ
และสังคมสงเคราะห
(00232)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
70,000
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
10,000
รวม
80,000

รวม
796,743
1,245,800
2,042,543

รวม
198,400
60,000
258,400
รวม
70,000
10,000
80,000
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไป งานไฟฟาถนน
งาน
งบ
เกี่ยวกับเคหะและ
(00242)
ชุมชน
(00241)
งบบุคลากร
629,380
งบดําเนินการ
306,000
งบลงทุน
1,800,000
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
228,000
รวม
935,380
2,028,000

งานบําบัดน้ําเสีย

586,500
586,500

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)
งาน
งานสงเสริมและสนับสนุนความ
งบ
เขมแข็งชุมชน
(00252)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
140,000
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
10,000
รวม
150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและ
งาน
งานศาสนาและ
งบ
นันทนาการ
วัฒนธรรมทองถิ่น
(00262)
(00263)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
30,000
230,000
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
50,000
220,000
รวม
80,000
450,000

รวม
629,380
306,000
2,386,500
228,000
3,549,880
รวม
140,000
10,000
150,000
รวม
260,000
270,000
530,000
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งาน
งบ
(00322)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

10,000
10,000

รวม

แผนงานการพาณิชย ( 00330 )
งานกิจการประปา
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

รวม

496,000
496,000

งานสงเสริมการเกษตร

รวม

20,000
20,000

30,000
30,000
รวม
496,000
496,000
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แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110)

1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งไวรวม

10,830,177

บาท

งานบริหารทั่วไป

ตั้งไว

8,973,397

บาท

งบบุคลากร

ตั้งไว

6,763,920

บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

ตั้งไว

2,225,520

บาท

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว 514,080
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,400 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน269,280 บาท

บาท

1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
ตั้งไว 42,120
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ไดแก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,750 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท

บาท

1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว 42,120
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ไดแก
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 21,120 บาท
1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
ตั้งไว 86,400
เพื่อจายเปนคาตอบแทน
- เลขานุการนายก จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน

บาท

1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล
ตั้งไว 1,540,800
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก บุคคลดังตอไปนี้
- คาตอบแทนประธานสภา จํานวน 1 คน เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 134,640 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภา จํานวน 1 คน เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน110,160 บาท
- เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 86,400 บาท

บาท
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- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา จํานวน 14 คน เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 1,209,600บาท
2

เงินเดือน (ฝายประจํา)

ตั้งไว

4,538,400

บาท

2.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 2,679,000
เพือ่ จายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 11 ตําแหนง ดังนี้
(1) ตําแหนง ปลัด อบต.( นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8 )
(2) ตําแหนง รองปลัด อบต.
(3) ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. ( นักบริหารงานทั่วไป 6-7 )
(4) ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย และแผน 3-5/6ว
(5) ตําแหนงนักวิชาการการเกษตร 3-5/6ว
(6) ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3-5/6ว
(7) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
(8) ตําแหนง นิติกร 3 - 5/6 ว
(9) ตําแหนง บุคลากร 3-5/6 ว

บาท

2.2 เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 67,200
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนักบริหารงาน อบต.ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 67,200 บาท

บาท

2.3 เงินประจําตําแหนง
ตั้งไว 151,200
เงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 67,200 บาท
เงินประจําตําแหนงรองปลัด จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท

บาท

2.4 คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
(4) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
(5) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
(6) ตําแหนง พนักงานวิทยุ
(7) ตําแหนง คนสวน
(8) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
(9) ตําแหนง พนักงานขับรถกูชีพ

บาท

1,461,000
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- จายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(1) ตําแหนงภารโรง
(2) ตําแหนง คนงานทั่วไป
จายเปนคาจางผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา กรณีจัดสรรงบประมาณมาไมเพียงพอ
2.5 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
(1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
(2) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
(3) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
(4) ตําแหนง พนักงานวิทยุ
(5) ตําแหนง คนสวน
(6) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
(7) ตําแหนง พนักงานขับรถกูชีพ
จายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(1) ตําแหนงภารโรง (2) ตําแหนง คนงานทั่วไป

1

180,000

งบดําเนินการ

ตั้งไว

2,048,477

บาท

คาตอบแทน

ตั้งไว

298,477

บาท

คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

ตั้งไว

118,477

บาท

บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานราชการอันเปนประโยชน กับ อปท ของบุคคลภายนอก
จํานวน 68,477 บาท
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัด ซื้อจัดจาง การตรวจรับงานจางการควบคุมงาน กอสราง
คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. อสม. อช. คาตอบแทนคณะกรรมการในการสอบ ฯลฯ
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
จํานวน 50,000 บาท
เปนเงินรางวัลประจําป ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามระเบียบที่กําหนดไว
2

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน สวนตําบลและพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการตามคําสั่ง

3

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 40,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และผูบริหาร อบต. และผูมีมีสิทธิเบิก
ไดตาม ระเบียบ ฯ

4

เงินคาเชาบาน
ตั้งไว 130,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ทีมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบที่ ไดกําหนดไว
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คาใชสอย

ตั้งไว

1,055,000

บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตั้งไว

460,000

บาท

1

คาจางเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล คาบริการกําจัดปลวก และแมลง ฯลฯ ของสํานักงาน

2

คาจางเหมาโครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น
ตั้งไว 15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการสํารวจและจัดเก็บขอมูล ที่เปนประโยชนของ เชน การเก็บขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดทํา แผนพัฒนาสามป การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ขององคการบริหารสวนตําบล
ทั้ง 8 หมูบาน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา ตามแผนพัฒนา 3 ป หนา 78 ขอ 11

3

คาเชาเครื่องถายเอกสาร
ตั้งไว 40,000
บาท
เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชถายเอกสาร ตางๆ ในสํานักงาน โดย เครื่องถายเอกสาร
สามารถพิมพ งานจากเครื่องคอมพิวเตอร จากเครื่องที่ไดกําหนดไว จากเจาหนาที่ และการบริการถาย
เอกสารใหประชาชน

4

คาโฆษณา และเผยแพร
ตั้งไว
30,000
บาท
เพื่อจายเปนคา จัดทําสิ่งพิมพ การโฆษณาและเผยแพรงาน การจางเหมาโฆษณา การเชาพื้นที่website
ของ อบต. การประชาสัมพันธภารกิจ และกิจกรรมตาง ของ อบต. ทางสื่อตางๆ รวมทั้งภารกิจอื่นที่ได
ไหทําการ ประชาสัมพันธ ฯลฯ

5

คาเย็บหนังสือ และเขาปกหนังสือ
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปน คาเขาเลม โครงการ งานตางๆ ที่มีขนาดใหญ ฯลฯ ที่เจาหนาที่ ดําเนินการเองไมได

6

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
ตั้งไว 270,000
บาท
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน ในการฝกอบรมที่เปนประโยชน และมี ความสําคัญในการบริหารงานของ
พนักงานสวน ตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และผูที่ไดรับคําสั่ง ในการฝกอบรมที่เปนประโยชนตอ
งานขององคการบริหาร สวนตําบล

7

คาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคาร และสิ่งของ
ตั้งไว 15,000
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัย ของสวนสํานักงาน อาคารหองสมุด และครุภัณฑ
ของสวนสํานักงาน และหองสมุดทั้งหมด

บาท

8

คาเบี้ยประกันชั้นหนึ่งรถยนตสวนกลาง
ตั้งไว 70,000
เพื่อจายเปนคาประกันรถยนตสวนกลาง จํานวน 4 คัน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ

ตั้งไว

55,000

บาท

1

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว 25,000
บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร ในการตอนรับ ผูมาเยี่ยม ตรวจงาน
การนิเทศ งาน หรือ การตอนรับคณะศึกษาดูงาน ฯลฯ

2

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาอาหารคาเครื่องดื่มในการประชุมสภาทองถิ่น

3

คาใชจายเกี่ยวกับพิธีการตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ/ จัดทํา อาหารคาเครื่องดื่ม ในงานพิธีสําคัญของชาติ เชน วันปยมาหาราช
วันพอ วันแม วันสําคัญทางศาสนา

ตั้งไว

10,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 470,000 บาท
1

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว 270,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับ เปนคา
เบี้ยเลี้ยง , คาพาหนะ , และ คาใชจายอื่น ๆ การเดินทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงาน
อบต. พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูที่ไดรับคาสั่ง ฯลฯ

2

คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหนาที่
ตั้งไว 200,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรู และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาองค
ความรู ในการ ปฎิบัติหนาที่และปรับเปลี่ยนโลกทัศนในการปฎิบัติงานของคณะ ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ .
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว

70,000

บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ และครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบล. เชน รถยนต
โตะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ของสํานักงานปลัด
คาวัสดุ

ตั้งไว

405,000

บาท

1

วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 60,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษโรเนียว , กระดาษพิมพ ,
แฟม เอกสาร , สมุด , ปากกา , ดินสอ , เครื่องเขียน , แบบพิมพ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ โตะหมูบูชา
ฯลฯ

2

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 40,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ สําหรับเปลี่ยนหรือซอมแซมวัสดุอุปกรณประกอบที่ชํารุดภายใน
สํานักงาน เชน ฟวส , สายไฟ , ปลั๊กไฟ, สวิตชไฟ , หลอดไฟ , ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับเครื่อง
รับสงวิทยุสื่อสาร ฯลฯ

20
3

วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวสําหรับใชใหในสํานักงาน เชน กระดาษชําระ ไมกวาดแข็งออน,สบู,
ผงซักฟอก, แปลงขัดพื้น, น้ํายาลางหองน้ํา, น้ํายาลางจาน น้ํายาเช็ดกระจก ,ที่ตักขยะ ฯลฯ

4

วัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณ และเครื่องอะไหลรถยนต ,
รถจักรยานยนต , เชน ยางนอก , ยางใน,หัวเทียน หมอแบตเตอรี่ , กระจก , ไสกรอง ฯลฯ

5

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 200,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน , น้ํามันเบรค , น้ํามันเกียร , น้ํามันหลอลื่น แกสหุงตม ฯลฯ

6

วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล ,
แผนรองเมาส , เมาส , หมึกพิมพคอมพิวเตอร , วัสดุโปรแกรมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

7

วัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว
5,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องบริโภค เชน น้ําสะอาดเพื่อบริการประชาชน ผูมาติดตอราชการ
คาสาธารณูปโภค

ตั้งไว 290,000

20,000

บาท

บาท

บาท

1

คาไฟฟา
ตั้งไว 200,000
บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล พระบรมสาทิสลักษณ
ศูนยสารสนเทศ รวมถึงคากระแสไฟฟาสาธารณะในสวนที่เกินของหมูบาน ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0890.3/ ว 2271 ลว. 23 พฤศจิกายน 2552

2

คาน้ําประปา
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง ,
คาเชาเลขหมายโทรศัพท , คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ใชประจําสํานักงานตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0890.3/ ว 2271 ลว. 23 พฤศจิกายน 2552

3

คาโทรศัพท
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง ,คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท , คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ใชประจําสํานักงานตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิน่
ดวนที่สุด ที่ มท.0890.3/ ว 2271 ลว. 23 พฤศจิกายน 2552

4

คาไปรษณีย โทรเลข คาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
ตั้งไว 20,000
เพื่อจายเปนคาใชจายทางไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียกร
คาเชาตูไปรษณีย

บาท

21
5

คาบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งไว 30,000
เพื่อจายเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการทางดานโทรคมนาคม เชน
(1) คาบริการอินเตอรเน็ต
(2) คาเว็บไซต ที่ใชประจําสํานักงาน ฯลฯ
งบลงทุน

1

ตั้งไว

136,000

บาท

บาท

โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ตั้งไว 21,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งหลังคากันสาดโครงหลังคาแมททอลชีท ขนาดยาว 3 เมตร กวาง ไมนอยกวา
64 เซนติเมตร จํานวน 6 ชอง เพื่อใชเปนกันสาดในอาคารศูนยขอมูลขาวสาร ( หองสมุด )เพื่อปองกันฝน
สาด และปองกันแดด (แผนพัฒนาสามป หนา110 ขอ 19 )

2

โครงการเจาะบอบาดาลภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาเจาะบอบาดาลขนาดลึกไมนอย 30 เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณในการดูดน้ํา ( ปมดูดใตน้ํา
ปมซับ- เมอส )เพื่อใหใชน้ํา ในการอุปโภค ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
(รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทองกําหนด) (แผนพัฒนาสามป หนา114 ขอ 25 )

3

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาโดยการติดตั้งเดินสายเมนใหมภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โพนทองพรอมติดตั้งตูเมนขนาด กวาง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร เพื่อใหศูนยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง มีระบบไฟฟามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (รายละเอียดตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด) (แผนพัฒนาสามป หนา114 ขอ 26 )

4

โครงการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบนอกอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ตั้งไว 75,000
บาท
เพื่อจายเปนคา ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 4 ตัว พรอมเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล 8 CH HDD 1 TB,
จอภาพ ชนิด LED 32 นิ้ว สายสัญญาณ และ สายเพาวเวอร พรอมคาแรงจางเหมาติดตั้งระบบกลองวงปด
เพื่อใชเปนการเฝาระวังและปองกันการสูญหายของทรัพยสินของทางราชการในบริเวณสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลโพนทอง(แผนพัฒนาสามป หนา106 ขอ 9 )

22
งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว

25,000

บาท

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโคกหินแฮ
ตั้งไว 25,000
บาท
เพื่อจายเปนคาบริหารงานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาซอมวัสดุ คาสาธารณูปโภค ของ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสาร การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ อําเภอเรณูนครตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางระดับอําเภอ ( อบต. โคกหินแฮ เปนหนวยงานรับดําเนินการ เปนไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย
ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว074 ลว. 8 มกราคม 2553 ตามแผนพัฒนา 3 ป หนา.76 ขอ 6 )

23
แผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00113 )
งานบริหารงานคลัง

ตั้งไวรวม

1,856,780

บาท

งบบุคลากร

ตั้งไว

1,626,780

บาท

เงินเดือน

ตั้งไว

925,560

บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 835,560
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 4 อัตรา ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง 7 ( นักบริหารงานคลัง 7 ) จํานวน 1 อัตรา
2. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3 –5/6ว จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานพัสดุ 2 – 4/5
จํานวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 – 4/5 จํานวน 1 อัตรา

บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 48,000
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพตาง ๆของพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1. เจาพนักงานพัสดุ 2 – 4/5
จํานวน 1 อัตรา
2. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 – 4/5 จํานวน 1 อัตรา

บาท

เงินประจําตําแหนง
ตั้งไว
เพื่อจายเปนคาตําแหนงผูบริหารของผูอํานวยการกองคลัง
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท

บาท

42,000

คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 636,000
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
1. ตําแหนง ผช. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง ผช. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนง ผช. เจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนง ผช. เจาหนาทีจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา

บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง จํานวน
1. ตําแหนง ผช. เจาพนักงานธุรการ
จํานวน
2. ตําแหนง ผช. เจาหนาที่พัสดุ
จํานวน
3. ตําแหนง ผช. เจาหนาทีจัดเก็บรายได
จํานวน

บาท

ตั้งไว
65,220
3 อัตรา คือ
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

24
งบดําเนินการ

ตั้งไว

230,000

บาท

1. คาตอบแทน

ตั้งไว

30,000

บาท

1.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร อบต. ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ ฯ
1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย

ตั้งไว

150,000

บาท

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตั้งไว

60,000

บาท

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
ตั้งไว 60,000
บาท
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน ในการฝกอบรมที่เปนประโยชน และมีความสําคัญในการบริหารงานของพนักงานตอ
องคการบริหารสวนตําบล
2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ

ตั้งไว

20,000 บาท

- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
ตั้งไว
20,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ดําเนินการคัดลอกขอมูล คาถายเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

บาท

3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว
50,000 บาท
- คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ เปนคาเบี้ย
เลี้ยง , คาพาหนะ , และ คาใชจายอื่น ๆ การเดินทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.
พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. ฯลฯ
4. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ และครุภัณฑ ของ อบต. เชน รถยนต โตะ เกาอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ของสวนการคลัง

25
คาวัสดุ

ตั้งไว

50,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
35,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษโรเนียว , กระดาษพิมพ ,
แฟมเอกสาร , สมุด , ปากกา , ดินสอ , เครื่องเขียน , แบบพิมพ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล แผนรองเมาส , เมาส , หมึกพิมพคอมพิวเตอร ,
วัสดุโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
งบลงทุน

-

บาท

26
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ( 00120 )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งไวรวม 363,000

บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย ตั้งไว

363,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

313,000

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

283,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว

283,000

บาท

1 คาใชจายในการดําเนิน โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันสําคัญตางๆ
ตั้งไว 45,000
บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการตั้งศูนยอํานวยความสะดวก และชวยเหลือ ประชาชน
ที่ใชถนน ในชวงเทศกาลวันสําคัญ ตาง ๆ เชน วันสงกรานต วันปใหม งานนมัสการ
พระธาตุพนม ฯลฯ เปนคาอาหาร คาน้ํา คายาสามัญประจําบาน คาตอบแทน ฯลฯ
แกผูอยูเวรยาม ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (4)และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.5/ว 587 ลงวันที่1 มีนาคม 2556
( รองปลัด /พนักงานวิทยุ) (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 81 ขอ 6 )
2 คาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและอาสากูชีพ
ตั้งไว 100,000
บาท
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน ในการอบรม การจัดอบรมทบทวน ฯลฯ เพื่อใหความรูแกอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานปองกันภัย ฝายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่
ฯลฯ ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 67 (4) (รองปลัดฯ/พนักงานวิทยุ) ( แผนพัฒนาฯหนาที่ 80 ขอ 5 )
3 คาใชจายโครงการฝกอบรมวินัยจราจร
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเปนคา อบรม ดานระเบียบกฎหมายการจราจร เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเชี่ยน จายเปน
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาวิทยากร ฯลฯ เพื่อฝกอบรมใหความรูแก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตั้ง
ตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 67 (4) (รองปลัด/พนักงานวิทยุ) (แผนพัฒนาฯหนาที่ 81 ขอ 7 )
4 คาใชจายโครงการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเปนคา อบรม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง ฯลฯ เพื่อฝกอบรมใหความรู แก
ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป ในการเตรียมความพรอม และการปองกันสาธารณภัยตางๆ ตั้งตาม พรบ.
จัดตั้งมาตรา 67 (4) ) (รองปลัด/ พนักงานวิทยุ) (แผนพัฒนาฯหนาที่ 82 ขอ 8 )
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5 คาใชจายในการดําเนินการโครงการปองกันอาชญากรรม (การตรวจรวมของอปพร.กับสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเรณูนคร )
ตั้งไว 118,000
บาท
เพื่อดําเนินการตรวจรวมของเจาหนาที่ตํารวจ กับอาสมาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เปนคา
คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติหนาที่ คาวัสดุอุปกรณในการตั้งจุดตรวจ คาตอบแทนในการ
อยูเวรยาม ของ อปพร. ตามโครงการ ฯลตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (4) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553( รองปลัด /
พนักงานวิทยุ) ฯ (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 85 ขอ 4 )
คาวัสดุ

ตั้งไว

30,000

บาท

1 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อใชในการจัดซื้อผงเคมีบรรจุถังดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง ฯลฯ เพื่อเติมในถังดับเพลิงของ
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัย ที่ทําใหเกิด ความเสียหายตอทรัพยสินของ
ประชาชน (รองปลัด /พนักงานวิทยุ)
2 วัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายที่ใชในการปองกันอันตรายและใชเปนสวนรวมของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสาธารณภัยตางๆ เชน เสื้อ กางเกง ผา
หมวก รองเทา เสื้อคลุม ถุงมือ ฯลฯ( แผนพัฒนา สามป หนาที่83.ขอ 10 )
งบลงทุน

ตั้งไว

50,000

บาท

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมูที่ 3
ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคา ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน3 จุด พรอม เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล8 CH HDD 1 TB,
จอภาพ ชนิด LED 32 นิ้ว สายสัญญาณและสายเพาวเวอร พรอมคาแรงจางเหมาติดตั้งระบบกลองวงปด
เพื่อใชเปนการเฝาระวังและปองกันการสูญหายของทรัพยสินของหมูบา(แผนพั
น ฒนา สามป หนาที84ข
่ อ 1)
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แผนงานการศึกษา 00210
แผนงานการศึกษา

ตั้งไวรวม

2,042,543

บาท

งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา

ตั้งไว

2,042,543

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

796,743

บาท

หมวดคาใชสอย

ตั้งไว

175,600

บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ

ตั้งไว

30,000

บาท

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ คาจัดสถานที่ ของรางวัลเด็ก คาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ในการประกวด
และการจัดนิทรรศการ และผลงานของเด็กในพื้นที่ ( แผนพัฒนาสามป หนา 61 ขอ 4 )
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งไว 145,600

บาท

เพื่อจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวัน
ตั้งไว 145,600
บาท
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง จํานวน 26 คน จํานวน 280 วัน
อัตราหัวละ 20 บาท
หมวดคาวัสดุ

ตั่งไว

621,143

บาท

1 อาหารเสริม นมศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีคูณเมือง
ตั้งไว 111,434
บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นมใหกับเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กกอน วันเรียน ทั้ง 2 ศูนย จํานวนเด็กนักเรียน 54
คน จํานวน 280 วัน อัตราหัวละ 7.37 บาท ( แผนพัฒนาสามป หนา 65 ขอ 3 )
2

อาหารเสริม นมโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งไว 509,709
บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม นม โรงเรียน ใหกับ
- โรงเรียนบานดงบาก
- โรงเรียนบานเหลาสําราญ
- โรงเรียนบานดงมะเอก
- โรงเรียนบานหนองลาดควาย
จํานวนเด็กนักเรียน 266 คน จํานวน 260 วัน อัตราหัวละ 7.37 บาท( แผนพัฒนาสามป
หนา 65 ขอ 4 )
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งบเงินอุดหนุน

ตั้งไวรวม

1,245,800

บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการดังรายการตอไปนี้
1 อุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน วัดศรีคูณเมือง ตั้งไว 156,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการประกอบอาหารกลางวัน ของคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
วัดศรีคูณเมือง จํานวน เด็กนักเรียน 28 คนจํานวน 280 วัน อัตราหัวละ 20 บาท( แผนพัฒนาสามป
หนา 64 ขอ 2 )
2 อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งไว 1,064,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดทําอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ใหกับ
- โรงเรียนบานดงบาก
- โรงเรียนบานเหลาสําราญ
- โรงเรียนบานดงมะเอก
- โรงเรียนบานหนองลาดควาย
จํานวนเด็กนักเรียน 266 คน จํานวน 200 วัน อัตราหัวละ 20 บาท( แผนพัฒนาสามป หนา 66 ขอ 5 )
3 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองลาดควาย โครงการการอานออกเขียนได ตั้งไว 5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ และจัดซื้อวัสดุ ฯลฯ ในกิจกรรม การอาน การเขียน และการเรียงความ ของ
เด็กนักเรียน( แผนพัฒนาสามป หนา 64 ขอ 1 )
4 อุดหนุนโรงเรียนบานเหลาสําราญ โครงการวางทุกงาน อานทุกคน
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาการอานของเด็กนักเรียน ทุกชวงชั้น ( แผนพัฒนาสามป
หนา 659ขอ 16 )
5 อุดหนุนโรงเรียน บานดงมะเอก โครงการ รักการอาน
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อหนังสือ การซื้อวัสดุ ฯลฯ เพื่อจัดทําเปนสื่อการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะในการอาน
ออกเขียนได ของเด็กนักเรียน ( แผนพัฒนาสามป หนา 69 ขอ 15 )
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แผนงานสาธารณสุข ( 00220 )
แผนงานสาธารณสุข

ตั้งไวรวม

258,400

บาท

งานโรงพยาบาล

ตั้งไว

178,400

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

178 ,400

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

30,000

บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตั้งไว

30,000

บาท

คาจางเหมาบริการฉีดพนหมอกควัน
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการฉีดพนหมอกควัน ในการกําจัดยุงลาย ของทั้ง 8 หมูบาน เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของโรคไขเลือดออก และโรคติดตออื่น ๆ ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 85 (4) แผนพัฒนา
สามป ขอที่ 4 หนาที่ 133) (นวก.สงเสริมสุขภาพ)
คาวัสดุ

ตั้งไว

148,400

บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

ตั้งไว

50,000

บาท

เพื่อจายเปนคา

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชผสม ในการฉีดพนหมอกควัน
ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อใชในการจัดซื้อ น้ํามันเชื่อเพลิง ที่ใชผสม ในการฉีดพนหมอกควัน เพื่อกําจัดยุงลายจํานวน 4 ครั้ง/ ป
ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (3)( 00222 ) แผนพัฒนาสามป หนาที่ 72 ขอ 4 (นวก.สงเสริม
สุขภาพ)
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย
1

ตั้งไว

98,400 บาท

คาน้ํายาพนหมอกควัน
ตั้งไว 38,400
บาท
เพื่อใชในการจัดซื้อ น้ํายาพนหมอกควัน จํานวน 32 ขวด ๆ ละ 1,200 บาทเพื่อใชในการฉีดพน
กําจัดยุงลาย (นวก.สงเสริมสุขภาพ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (3) แผนพัฒนาสามป หนาที่ 72
ขอ 4

2 คาทรายปราบลูกน้ํายุงลาย
ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อใชในการจัดซื้อทรายอะเบท จํานวน 10 ถัง ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใชในการทําลายการเพาะพันธ
ของยุงลายตามแหลงน้ําขัง (นวก.สงเสริมสุขภาพ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (3) แผนพัฒนาสามป
หนาที่ 72 ขอ 4
3 คาวัคซีน ในการคุมกําเนิด สุนัข และแมว
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อใชในการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ ในการฉีดวัคซีน ใหกับสุนัข และแมวในพื้นที่ เพื่อปองกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบา และโรคติดตออื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
แผนพัฒนาสามป หนา 72 ขอ 5
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งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น ตั้งไว

80 ,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

20 ,000

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

20 ,000

บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตั้งไว

20,000

บาท

1 คาใชจายโครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกคางในเลือด
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาชุดตรวจคัดกรอง สารเคมีตกคางในเลือด จํานวน 200 ชุด คาใชจายในการอบรม
คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 72 ขอ 6 ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง
มาตรา 67 (3) (นวก.สงเสริมสุขภาพ)
2 คาใชจายโครงการลดปญหาภาวะความเสี่ยงตอการติดสารเสพติด และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
(โรคเอดส) ของกลุมเด็ก เยาวชน
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดอบรมใหความรูกับเด็กนักเรียนในพื้นที่เพื่อใหมีความรูเรื่อง สารเสพติด และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ (โรคเอดส) ของกลุมเยาวชน เปน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ (นวก.สงเสริมสุขภาพ) ) แผนพัฒนาสามปหนาที่ 74 ขอที่ 10
งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว

60,000

บาท

ประเภทอุดหนุนองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 60,000

บาท

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน
ตั้งไว 60,000
บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ดําเนินกิจกรรมโครงการงาน
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน ทั้ง 8 หมูบาน ๆ ละ 7,500 บาท (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 71 ขอ 1 )
ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (3) มาตรา 85 (9) ( นวก. สงเสริมสุขภาพ )
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แผนงานสังคมสงเคราะห ( 00230)
แผนงานสังคมสงเคราะห

ตั้งไวรวม

80,000

บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

ตั้งไว

80 ,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

70 ,000

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

70,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300)
ตั้งไว
70,000
บาท
1 คาจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ
ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อใชในการจัดงานวันผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานตและวันครอบครัว โดยการทําบุญ ตักบาตร ฯลฯ เพื่อ
ทําการสงเคราะหผูสูงอายุ เพื่อใชในการจัดงานวันผูสูงอายุเนื่องในวันสงกรานต และวันครอบครัวโดย
การทําบุญ ตักบาตร การซื้อของขวัญฯลฯตั้งตาม พรบ
. จัดตั้ง มาตรา 67 (6) ( แผนพัฒนา ฯหนา75 ขอ 3)
2 คาใชจายตามโครงการชาวโพนททองรวมใจชวยเหลือสังคม ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนเงิน สิ่งของ ยารักษาโรค ฯลฯ ในการชวยเหลือผูดอยโอกาสพื้นที่ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบ กรณีมีเหตุใหชวยเหลือ ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (7) ( แผนพัฒนา ฯหนา 56 ขอ 1 )
งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว

10,000

ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน

บาท
ตั้งไว 10,000 บาท

อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผูติดเชื่อ HIV. อําเภอเรณูนคร
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานในการแกไขปญหาของผูปวยโรคเอดส ของอําเภอเรณูนคร (แผนพัฒนาฯ
หนาที่118 ขอ 4 ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา67 (3) ,มาตรา 85(9) และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม2553 และประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2552( แผนพัฒนา ฯหนา 58 ขอ 4 )
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
แผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งไวรวม

3,549,880

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตั้งไว

935,380

บาท

งบบุคลากร

ตั้งไว

629,380

บาท

เงินเดือน

ตั้งไว

301,380

บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว
259,380
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง) ๖

บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานสวนตําบล
ตั้งไว
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพนักงานสวนตําบล เชนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ ก.พ. รับรอง
เปนตน จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้
๑. ตําแหนง นายชางโยธา ๒-๔
เงินประจําตําแหนง
ตั้งไว
42,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนโยธา ตามระเบียบกําหนด เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
จํานวน ๑๒ เดือน
คาจางพนักงานจาง

ตั้งไว

328,000

บาท

คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว
288,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง คือ
๑. ตําแหนง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
๒. ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา
เงินเพิ่มตางๆ พนักงานจาง
ตั้งไว
40,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง คือ
๑. ตําแหนง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
๒. ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา
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งบดําเนินการ

ตั้งไว

306,000

บาท

คาตอบแทน

ตั้งไว

46,000

บาท

1 เงินคาเชาบาน
ตั้งไว
36,000
บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่ไดกําหนด
2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
10,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่ไดกําหนด
คาใชสอย

ตั้งไว

130,000

บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตั้งไว

80,000

บาท

1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ตั้งไว 60,000
บาท
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน ในการฝกอบรมที่เปนประโยชน และมีความสําคัญในการบริหารงานของ
พนักงานตอองคการบริหารสวนตําบล
2 คาจางเหมาบริการถายแบบแปลน
ตั้งไว 5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาถายแบบแปลนแบบพิมพเขียว ฯลฯ เพื่อใชในงานกอสราง เขียนแบบ ในสวนโยธา
3 คาจางเหมาบริการตัดกิ่งไม ตนไมและหญาในเขตทาง
ตั้งไว 15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตัดกิ่งไม ตนไมและหญา เพื่อความเปนระเบียบ ตามเสนทางสาธารณะ
ในเขตทางพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว 40,000 บาท

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว
40,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ เปนคา
เบี้ยเลี้ยง , คาพาหนะ , และ คาใชจายอื่น ๆ การเดินทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงาน
อบต. พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. ฯลฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว
10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุและครุภัณฑ ของสวนโยธา เชนโตะ เกาอี้เครื่องคอมพิวเตอรฯลฯ
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คาวัสดุ

ตั้งไว

130,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษถายเอกสารกระดาษโรเนียว , กระดาษพิมพ ,
แฟมเอกสาร , สมุด , ปากกา , ดินสอ , เครื่องเขียน , แบบพิมพ ฯลฯ ใชในสวนโยธา
วัสดุคอมพิวเตอร

ตั้งไว

10,000

บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล แผนรองเมาส , เมาส , หมึกพิมพ
คอมพิวเตอร , วัสดุโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
วัสดุกอสราง

ตั้งไว

65,000

บาท

- คาวัสดุกอสรางที่ใชในสํานักงาน
ตั้งไว 30,000
เชนอิฐ หิน ทราย ปูน สี โถสวม ทอน้ํา อุปกรณประปาฯลฯ ที่ใชซอมในสํานักงาน ฯลฯ

บาท

- โครงการจัดซื้อดินลูกรังเพื่อซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 8 และ 9 ตั้งไว 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดินลูกรังเพื่อซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 8 บานเหลาสําราญ
คาวัสดุไฟฟาวิทยุ

ตั้งไว

40,000

บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อุปกรณไฟฟ า หลอดไฟ บัลลาส สตาทเตอร ฯลฯ ใชในการซอมบํารุงระบบไฟฟา
สาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
งบลงทุน

-

บาท
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งานไฟฟา และถนน

ตั้งไว

2,028,000

บาท

งบลงทุน

ตั้งไว

1,800,000

บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ตั้งไว

1,800,000

บาท

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน หมูที่ 3 (จํานวน 6 จุด) ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ตามไหลทาง บานเหลาสําราญ ติดตั้งโคมไฟถนน
ขนาด 1x36 วัตต พรอมเสาเหล็กอาบสังกะสีขนาด เสนผาศูนยกลาง Ø 2 นิ้ว ยาวรวม 3.00 เมตร
โดยใชกระแสไฟฟาจากบานที่ติดตั้ง จํานวน 6 จุด ๆ ละ 3,000 บาท คือ
1. หนาบาน นางกีคํา มิสงอน
บานเลขที่ 18 หมูที่ 3
2. หนาบาน นางจันทสิน มิสงอน บานเลขที่ 20 หมูที่ 3
3. หนาบาน นางสาวเพ็ญมะณี แสนลัง บานเลขที่ 47 หมูที่ 3
4. หนาบาน นายธีรวัฒน แขวงเมือง บานเลขที่ 104 หมูที่ 3
5. หนาบาน นางอัมภวรรณ อักษรศักดิ์ บานเลขที่ 138 หมูที่ 3
6. หนาบาน นายแมนชัย สมนึก บานเลขที่ 130 หมูที่ 3
ตามแบแปลนของ อบต. โพนทอง ( แผนพัฒนา สามป หนาที่44 ขอ 2 )
2 โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว หมูที่ 3
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจัดซื้อพาวเวอรแอมป ขนาด 1000 วัตตประกอบดวย ภาคขยายสงสัญญาณเพื่อใหเสียงดังขึ้น พรอม
ลําโพงฮอลท สายสัญญาณ ขนาด1.5 มม. และสายเพาวเวอร 1.5 มม ( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 75 ขอ 1)
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภัยมณี หมูที่ 4 (ชวงที่ 3 ) ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภัยมณี บานดงบาก หมูที่ 4 โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
295.00 ตารางพิกัดเริ่มตน N 17’04.814’ E 104’42.387’ พิกัดสิ้นสุด N 17’04.846’ E
104’42.392’ ( ตามแบบแปลน ของ อบต. โพนทอง ) พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย สําหรับคา
คุรุภัณฑถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท . 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 กรณีหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ ถือปฏิบัติหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 27 ขอ 5 )
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงมะเอก 8 หมูที่ 5 ตั้งไว
202,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงมะเอก 8 หมูที่ 5 โดยกอสรางถนน คสล . ผิว
จราจรกวาง 3.30 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 409.20 ตาราง
เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา (ตามแบบแปลนของ อบต .โพนทอง ) พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
พิกัดเริ่มตน N 17’02.385’ E 104’40.961’ พิกัดสิ้นสุด N 17’02.400’ E 104’40.900’
( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 27 ขอ 5 )

37
5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 6
ตั้งไว 230,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ลูกรัง หมู 6 จํานวน 1 สาย ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 560.00
เมตร (โดยลงดินถมปรับระดับหนาเฉลี่ย 33 ซม) ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยแตงเรียบ
ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.โพนทองกําหนด( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 32 ขอ 20)
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอคํา หมูที่ 9 ตั้งไว 140,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายหนองหอคํา บานโพนทอง หมู 9 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 270.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
โพนทองกําหนด พรอมปายโครงการ) จํานวน 1 ปาย
พิกัดเริ่มตน N 17’04.867’ E 104’41.909’ พิกัดสิ้นสุด N 17’04.838’ E 104’41.901’
( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 37 ขอ 34)
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุมน หมูที่ 9 ตั้งไว 110,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยสุมล บานโพนทอง หมู 9 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 42
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 210.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.โพน
ทองกําหนด พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
พิกัดเริ่มตน N 17’04.412’ E 104’40.678’ พิกัดสิ้นสุด N 17’04.439’ E
104’40.702’( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 37 ขอ 35)
8 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร cape seal หมูที่ 4 บานดงบาก สายบานเหลาสําราญ –
ดงบาก
ตั้งไว 920,000
บาท
เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร cape seal จํานวน 2 ชวง หมูที่ 4 บานดงบาก สาย
บานเหลาสําราญ – ดงบาก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 545 เมตร พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบ ทถ.-7-401(2) ( แผนพัฒนา สามป หนาที่ 29 ขอ 9 )
งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว

ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ

ตั้งไว

- เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอธาตุพนม
ตาม รายละเอียดดังนี้

228,000
228,000
ตั้งไว

บาท
บาท
228,000

บาท

- คาใชจายในการขายเขตไฟฟาแรงต่ํา ซอยทุงพัฒนา หมูที่ 3
ตั้งไว 132,000 บาท
( แผนพัฒนาสามป หนาที่ 41 ขอ 1 )
- คาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําถนนสายหวยบอแกบานดงมะเอกหมู 5 ตั้งไว 48,000 บาท
( แผนพัฒนาสามป หนาที่ 43 ขอ 10 )
- คาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สัมฤทธิ์ หมู 9
ตั้งไว 48,000 บาท
( แผนพัฒนาสามป หนาที่ 46 ขอ 23)
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งานบําบัดน้ําเสีย

ตั้งไว

586,500

บาท

งบลงทุน

ตั้งไว

586,500

บาท

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยแสนสุข หมูที่ 3 (ชวงที่ 2) ตั้งไว
75,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําบานเหลาสําราญ
ซอยแสนสุข (ชวงที่ 2) กวาง 0.40 เมตร
ยาว 31.4๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทอง กําหนด
พิกัดเริ่มตน N 17’03.220’ E 104’41.463’ พิกัดสิ้นสุด N 17’03.232’ E 104’41.453’
( แผนพัฒนา ฯ หนา 26 ขอ 1 )
2 โครงการทําตะแกรงเหล็กฝาปดรางระบายน้ํา ตอชวงเดิม หมูที่ 6 ตั้งไว
21,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําตะแกรงเหล็กฝาปดรางรางระบายน้ํา หมู 6 ขนาดกวางเฉลี่ย 0.28 – 0.40 เมตร
ยาวฝาละ 2.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 25 เมตร (แผนพัฒนาสามป หนาที่ 33 ขอ 22)
3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู สายกลางบาน หมูที่ 8 ตั้งไว
330,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา สายกลางบาน บานเหลาสําราญ หมู 8 ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาวรวม 138.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ตามแบบแปลน ของ อบต. โพนทอง กําหนด ) พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
พิกัดเริ่มตน N 17’03.247’ E 104’41.543’ พิกัดสิ้นสุด N 17’03.293’ E 104’41.594’
( แผนพัฒนา ฯ หนา35 ขอ 28 )
4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย เกษตรสมบูรณ หมูที่ 10 ตั้งไว 160,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยเกษตรสมบูรณ บานหนองลาดควาย หมู 10 ขนาดกวาง
0.30 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร (ตามแบบแปลน ของ อบต. โพนทอง กําหนด )
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
พิกัดเริ่มตน N 17’02.793’ E 104’42.851 พิกัดสิ้นสุด N 17’02.765’ E 104’42’819
( แผนพัฒนา ฯ หนา38 ขอ 38 )
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ( 00250 )
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตั้งไวรวม

150,000

บาท

งานสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

ตั้งไว

150,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

140,000

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

140,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว 140,000

บาท เพื่อจายเปนคา

1 โครงการพลังแผนดินตาน ยาเสพติดอยางยั่งยืน
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคา วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรม คาตอบแทนวิทยากรคาสถานที่ เพื่อบรม และศึกษาดูงาน
สถานบําบัดยาเสพติด ฯลฯ ( แผนพัฒนา ฯ หนา )( ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (9)และตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
แผนพัฒนาสามป หนาที62.
่ ขอ 7 (ผช.จนท.พัฒนาชุมชน)
2 โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ตางๆ ในการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ตั้งไว
10,000
บาท
เพื่อจายเปนคา วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ เชน อบรมใหความรูดาน
กฎหมาย ขอมูลขาวสารและภัยพิบัติตาง ๆ กฎหมายประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของชุมชน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 ฯลฯ ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (5)
( แผนพัฒนาสามป หนาที่ 77 ขอ 8 ) (นิติกร)
3 โครงการขับเคลื่อนแผนของชุมชนและจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเปนคา อบรม คาวัสดุอุปกรณ และทํากิจกรรมนอกสถานที่ ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่12 มีนาคม 2553 รวมทั้ง
การสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแตระดับตําบลและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประชาธิปไตยของชุมชน ( แผนพัฒนาสามป หนาที่ 76 ขอ 4 ) (จนท.วิเคราะห)
4 โครงการปองกันปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พระราชินี
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ ในการจัดอบรมใหความรู เรื่อง ปญหาความรุนแรง และ
การอยูรวมกันในสังคม ดวยความเอื้ออาทร (แผนพัฒนาฯหนาที่ 78 ขอ 13 )
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5 โครงการชาวโพนทองรวมใจจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดลอม ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการอบรม คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ในการ คัดแยกขยะ การจัดประกวดคุมหมูบานที่มีการ
จัดการขยะ และรักษาสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน ( แผนพัฒนาฯหนาที่ 99 ขอ 22 )
6 คาใชจายโครงการเยาวชนยุคใหมหวงใยใสใจสิ่งแวดลอม
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเปนคา อบรม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง นําเด็กและเยาวชน เขาคาย ฯลฯ
เพื่อฝกอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม (แผนพัฒนาฯหนาที่ 97 ขอ 18
ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 67 (4) ( แผนพัฒนาฯหนาที่ 97ขอ 18 )
เงินเงินอุดหนุน

ตั้งไว

10,000

บาท

ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน ตั้งไว 10,000 บาท
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอเรณูนคร ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานในการแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยปฏิบัติการยาเสพติดของอําเภอเรณูนคร
(แผนพัฒนาฯ หนาที่ 144 ขอ 5 ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 67 (4) ,มาตรา 85(9)และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณ ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2552 ( แผนพัฒนาฯหนาที่ 86ขอ 7 )
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แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ( 00260 )
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งไวรวม

530,000

บาท

งานกีฬา และนันทนาการ

ตั้งไว

80,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

30,000

บาท

หมวดคาใชสอย

ตั้งไว

30,000

บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว

30,000

บาท

1 คาใชจายในการแขงขันกีฬา ตานยาเสพติด
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป เชน คากรรมการ
ตัดสิน คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการ คาถวยรางวัล คาน้ําดื่ม คาอาหาร ฯลฯ ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง
มาตรา 68(4)และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2555) ( แผนพัฒนา ฯ หนา 61 ขอ3 )
งบลงทุน

ตั้งไว

50,000

บาท

หมวด คาครุภัณฑ

ตั้งไว

50,000

บาท

ประเภทครุภัณฑกีฬา
ตั้งไว
50,000
บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงเพื่อใชในการออกกําลังกายของประชาชน หมูที่ 5 บานดงมะเอก
ดังนี้
1 เครื่องออกกําลังกาย โยกแขน,ขา,สะโพก
ตั้งไว 9,500
บาท
เพื่อจัดซื้อ เครื่องบริหารหัวไหล และแขน ขนาด 0.70 x1.10x1.40 เมตร ทําจากเหล็กแปบกลม
ขนาด 2 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มม. มือจับทําจาก เหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มม.
เคลือบน้ํายากันสนิมชิงคฟอลเฟส พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความรอน 190-200 องศา
เซลเชียส
2 จักรยานนั่งปน
ตั้งไว 9,500
บาท
เพื่อจัดซื้อจักรยานขนาด 0.70x0.90x1.00 เมตร โครงสรางทําจากเหล็กแปบกลม 2 นิ้ว หนาไมนอย
กวา 2 มม. และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มม. เบาะนั่งเปนพลาสติก โพลีเอธีลีน ขนาด 300 มม.x
2.80x0.50 มม. เคลือบน้ํายากันสนิมชิงคฟอสเฟส พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความรอน
190-200 องศาเซลเชียส
3 เครื่องออกกําลังกายแขน ไหล ยกน้ําหนัก
ตั้งไว 15,000
บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบริหารหัวไหล และแขน ขนาด 0.70 x1.00x1.50 เมตร โครงสรางทําจากเหล็กแปบ
กลม 4 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มม. และ 1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มม. มือจับทําจากเหล็กกลม ขนาด
1 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มม. เบาะนั่งพิงเปนพลาสติก โพลีเอธีลีน ขนาด 250 มม.x ยาว
2.90x หนา 0.50 มม. เบาะพิง ขนาด 290 มม. x 250 มม.x0.50 มม. เคลือบน้ํายากันสนิมชิงค
ฟอสเฟส พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความรอน 190-200 องศาเซลเชียส
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4 เครื่องบริหารกาวเดิน
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบริหารกาวเดิน ขนาด กวาง 0.90 ชม. x ยาว 0.๙0 ชม. x สูง 0.๘0 เมตร โครงสรางโซ
เหล็กกลมไมนอยกวาขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.๓ มม. มือจับโซเหล็กกลมขนาดไม
นอยกวา ๑.๑/๒ นิ้ว ที่วางเทาทําจากแผนเหล็กลาย ขนาดไมนอยกวา ๑๒x๖ นิ้ว หนาไมนอยกวา ๔ มม.
สีตัวเครื่องเคลือบน้ํากันสนิมซิงคฟอสเฟส พนสีดวยระบบ powder coating อบดวยความรอนไมนอยกวา
๑๙๐–๒๐๐ องศาเซลเซียส
5 เครื่องบริหารเอว และสะโพก
ตั้งไว 6,000
บาท
เพื่อจัดซื้อ เครื่องบริหารสะโพก ลดสวนเดิน หนาทอง เอว และไดกลามเนื้อ หัวไล แข็งแรง โครงสรางทํา
จากเหล็กราง 4 นิ้ว และ 3 นิ้ว แปบ 2 นิ้ว และ 1นิ้ว มีแปนวงกลมเหยียบ หมุนได รอบงางบนเหล็กราง
มีที่จับครึ่งวงกลมทําจากเหล็กแปบ 1นิ้ว ขนาด สูง 1.20 เมตร กวาง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร พนสี
กันสนิม และเคลือบเงา แผนพัฒนาสามป หนาที่ 73 ขอ 9
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งานศาสนา และวัฒนธรรมธรรมทองถิ่น

ตั้งไว

450,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

230,000

บาท

หมวดคาใชสอย

ตั้งไว

230,000

บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1 คาใชจายในการจัดงานวันสงกรานต
ตั้งไว 150,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดขบวนงานสงกรานตประจําอําเภอเรณูนครเชน วัสดุอุปกรณตางๆในการตกแตงขบวน
และพาหนะ ฯล (หน.สํานักปลัด) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 67 (8)ฯ ( แผนพัฒนา ฯ ขอ 2 หนา 90)
2 คาใชจายในการจัดงานวันผูไทย
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดงานวันผูไทย ในการจัดขบวน จัดซุมวิถีชีวิต คาเครื่องดื่ม คาอาหาร ฯลฯ(ผช.จพง.
สงเสริมการทองเที่ยว) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 67 (8) ( แผนพัฒนา ฯ หนา 90 ขอ 1 )
3

คาใชจายในพิธีการทางศาสนา และกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ตั้งไว 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดงานวันสําคัญ ทางศาสนา และชาติ เชน วันปใหม งานวันเขาพรรษา งานวันออกพรรษา
งานวันแม งานวันพอ วันปยะมหาราช ฯลฯ (หน.สํานักปลัด) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (5)
( แผนพัฒนาฯ หนา 102 ขอ 6 )
4 คาใชจายตามโครงการคายคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนคานําเด็กและเยาวชน เขาคายปฏิบัติธรรมเปนคา วิทยากร คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาสถานทีฯลฯ
่
( แผนพัฒนา ฯ หนา 62 ขอ 6 ) (ผช.จนท.พัฒนาชุมชน) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (8)
งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว

220,000

บาท

ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 40,000

บาท

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อเปนคาจัดทําเรือไฟเพื่อรวมประกวดในงานไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนม (ผช.นวกสงเสริมการ
ทองเที่ยว) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (5), มาตรา 85(9) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มากที่มท.0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552(แผนพัฒนาฯ
หนาที่ 91 ขอ 3 )
2

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีฟอนผูไทย (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 88 ข 4 ) (ผช.นวกสงเสริมการ
ทองเที่ยว)ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (5), มาตรา 85(9) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
(แผนพัฒนาฯหนาที่ 81 ขอ 4 )

44
ประเภท อุดหนุนองคกรเอกชน

ตั้งไว

180,000

บาท

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานในการดําเนินโครงการงานบุญมหาชาติ ทั้ง 8 หมูบาน
ตั้งไว 120,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ในการดําเนินการ ในพิธีบุญมหาชาติ เชน คาอาหารถวายพระ คาน้ําดื่ม คาจัด
สถานที่ ฯลฯ ของ ทั้ง 8 หมูบาน ( มีหมูที่ 3,8,9,10 หมูละ 10,000 บาท ) ( หมูที่ 4-5-6
และหมู 7 หมูบานละ 20,000 บาท ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 85(9)และ มาตรา67 (8) )
( ผช. จพง.สงเสริมการทองเที่ยว) ) (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 100 ขอ 1)
2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเหลาสําราญ หมูที่ 3 และ 8 ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ในการจัดหา
น้ําดื่ม และอาหาร ฯลฯ ในการถวายพระ ( ผช. จพง.สงเสริมการทองเที่ยว) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง
มาตรา 67 (5) มาตรา 85(9) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบลในการใหบริการสาธารณ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 100 ขอ 2)
3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงมะเอก หมูที่ 5 และ 6 ตั้งไว 40,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการลอยกระทง เชน คากรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ( ผช. จพง.สงเสริมการทองเที่ยว)ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (8)มาตรา 85(9)
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (แผนพัฒนาฯ หนาที่ 101 ขอ 3)
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แผนงานการเกษตร 00320
แผนงานการเกษตร

ตั้งไวรวม

30,000

บาท

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ตั้งไว

10,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

10,000

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

10,000

บาท

10,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว

คาใชจายในการดําเนินโครงการหนึ่งคน หนึ่งตน หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธไม คาวัสดุ ฯลฯ ในการดูแลรักษาพันธุ กลาไมที่ปลูก ในที่สาธารณประโยชน
แผนพัฒนา ฯ หนา 97 ขอ 17 ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้ง มาตรา 67 (7)
งานสงเสริมการเกษตร( 00321 )

ตั้งไวรวม

20,000

บาท

งบดําเนินการ

ตั้งไว

20,000

บาท

คาใชสอย

ตั้งไว

20,000

บาท

20,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว

1 คาใชจายตามโครงการอบรมขยายพันธุพืช
ตั้งไว 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณคาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ ฯลฯ ในการจัด
อบรมเพื่อใหความรูในการขยายพันธพืช (รายละเอียดคาใชจายจะแจงในโครงการ ) (แผนพัฒนาฯ
หนาที่88 ขอ7 ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 68 (7)
2 โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑ เพื่อปองกัน และกําจัดศัตรูพืช ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณคาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ ฯลฯ ในการจัด
อบรมเพื่อใหความรูในการใชสารชีวภัณฑ ในปองกัน และกําจัดศัตรูพืช (รายละเอียดคาใชจายจะแจงใน
โครงการ ) (แผนพัฒนาฯ หนาที 89 ขอ 8 ) ตั้งตาม พรบ. จัดตั้งมาตรา 68 (7)
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แผนงานการพาณิชย ( 00330 )
แผนงานการพาณิชย

ตั้งไวรวม

496,000

บาท

งานกิจการประปา

ตั้งไว

496,000

บาท

งบลงทุน

ตั้งไว

496,000

บาท

1 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 7
ตั้งไว 350,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบาน บานหนองลาดควาย หมู 7 เพื่อกอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบหอถังสูง ขนาดความจุ 8 ลูกบาศกเมตร เพื่อแกไขปญหาประชาชนขาดแคลนน้ําเพื่อ
อุปโภคบริโภค ( แผนพัฒนา ฯ หนา45 ขอ 19 )
2 โครงการกอสรางรั้วลวดหนามและตอเติมหลังคาหอถังสูงพรอมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก .ภายในบริเวณ
ประปาหมูบาน หมูที่ 10
ตั้งไว 146,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วลวดหนามและทําการตอเติมหลังคาหอถังสูงพรอมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณประปาหมูบาน บานหนองลาดควาย หมู 10 เพื่อปองกันอันตรายตางๆจากสัตวเลี้ยง
ที่จะเขามาชนหอถังสูง และจากแสงแดดที่จะทําเกิดความเสียหายใหแก ถังไฟเบอรกลาส ( แผนพัฒนาฯ
หนา 47 ขอ 25 )
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งบกลาง 50000
งบกลาง

ตั้งไวรวม

670,000

บาท

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว 200,000
บาท
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบประกันสังคมแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล และเพื่อจายเปน เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมใหแกผูชวยครูผูดูแลเด็ก อนุบาลและปฐมวัย ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท .
และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท.0808.5/ว 9 ลว.22 มกราคม 2557 และพรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533
2 คาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
ตั้งไว 60,000
บาท
เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 10 คน ๆละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 40 สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
นครพนม ประเด็นที่ 4)
3 เงินสํารองจาย
ตั้งไว 200,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือกรณีที่จําเปนหรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสวนรวมเทานั้น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่มท.
0313.4/ว667 ลว. 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2 /ว1672 ลว.27
มิถุนายน 2557
รายจายตามขอผูกพัน

ตั้งไว

210,000

บาท

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ (สปสช. ) ในระดับตําบล
ตั้งไว 80,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล ) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0891..3/;2199 ลว.10 พฤศจิกายน 2552 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่มท. 0891.3/ ว1514 ลว.26 กรกฎาคม 2554
เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งไว 130,000
บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท.0808.5/33 ลว.29 สิงหาคม 2556 และที่มท. 0808.5/ว34 ลว.29 สิงหาคม 2556

