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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
*******************
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบล งบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปีต่ อสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลผาสิ งห์อี กครั้งหนึ่ ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
มีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
16,673,316.58.- บาท
1.1.2 เงินสะสม
3,912,305.72.- บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
7,429,821.72.- บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 38,737,775.37.-บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
595,404.00.- บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
439,602.70.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
149,248.90.- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
323,083.94.- บาท
หมวดภาษีจัดสรร
15,655,749.95.- บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,400,221.- บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
16,174,464.88.- บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,048,700.48.-บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
867,497.00.- บาท
งบบุคลากร
8,270,306.00.- บาท
งบดําเนินการ
5,976,052.48.- บาท
งบลงทุน
6,090,245.00.- บาท
งบรายจ่ายอื่น
18,000.00.- บาท
งบเงินอุดหนุน
826,600.00.- บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 16,174,464.88.- บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
- ภาษีบํารุงท้องที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร
- ค่าธรรมเนียมใบรับรองแบบแปลนการก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคาร
- ค่าธรรมเนียมใบแทนอนุญาตหรือใบรับรองการ
ควบคุมอาคาร
- ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลงและ
รื้อถอนอาคาร
- ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
- ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งที่
จําหน่ายหรือสะสมอาหาร
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เช่น
หาบเร่หรือแผงลอย
- ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎจราจร
- ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
- ค่าปรับผิดสัญญา
- ค่าปรับอื่น ๆ
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
- ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
- ค่าธรรมเนียมใบรับรองแจ้งการขุดดินถมดิน

รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

570,795.00
53,126.50
463,655.50
54,013.00
439,602.70
55,704.00

680,000.00
280,000.00
350,000.00
50,000.00
501,000.00
45,000.00

620,000.00
80,000.00
470,000.00
70,000.00
502,500.00
60,000.00

10.00

300.00

-

10.00

-

-

1,264.00

10,000.00

5,000.00

870.00
262,230.00
-

700.00
400,000.00
1,500.00

1,000.00
300,000.00
500.00

800.00
17,000.00-

5,000.00

1,000.00
20,000.00

-

-

-

10,000.00
66,052.00
8,005.60
1,657.10
16,000.00

11,000.00
2,500.00
15,000.00
10,000.00

15,000.00
70,000.00
8,000.00
2,000.00
20,000.00
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
149,248.90
180,000.00
180,000.00
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
149,248.90
180,000.00
180,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
323,083.94
302,000.00
381,500.00
146,800.00
200,000.00
200,000.00
- ค่าขายแบบแปลน
760.00
1,000.00
1,000.00
- ค่าขายแบบพิมพ์คําร้อง
35.50
1,000.00
500.00
- ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
175,493.44
100,000.00
180,000.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมรายได้จัดเก็บเอง
1,482,730.54 1,663,000.00 1,684,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
15,655,749.95 17,417,000.00 17,816,000.00
1,169,423.46
2,000,000.00 1,700,000.00
- ภาษีสรรพสามิต
857,370.17 1,200,000.00 1,000,000.00
- ภาษีสุรา
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,478,249.72 1,680,000.00 1,600,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
9,074,195.63 7,800,000.00 9,266,000.00
- ภาษีตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
34,783.63
250,000.00
50,000.00
- ค่าภาคหลวงแร่
74,178.32
150,000.00
100,000.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
2,642,958.00
4,277,000.00 3,700,000.00
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดิน
324,591.02
60,000.00
400,000.00
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมรายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
15,655,749.95 17,417,000.00 17,816,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,400,221.00
7,400,000.00 6,500,000.00
รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิน่
5,400,221.00 7,400,000.00 6,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม 22,538,701.49 26,480,000.00 26,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจําและค่าจ้างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

867,497.72
8,270,306.00

1,070,900.00
10,566,000.00

1,255,987.00
10,490,900.00

5,976,052.48

8,867,800.00

8,421,313.00

6,090,245.00

4,988,300.00

5,058,200.00

18,000.00
826,600.00

20,000.00
967,000.00

15,000.00
758,600.00

22,048,701.20 26,480,000.00 26,000,000.00

6

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
-------------------------------

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้

ยอดรวม
ด้าน

ด้านบริหารทั่วไป 00100
แผนงานบริหารทั่วไป 00110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

26,000,000.-บาท
ยอดรวม
13,509,800.13,259,800.250,000.-

ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

11,144,700.-

แผนงานการศึกษา 00210
แผนงานสาธารณสุข 00220
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00023
แผนงานเคหะและชุมชน 00240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

2,197,813.345,000.50,000.6,959,400.540,000.1,002,000.-

ด้านการเศรษฐกิจ 00300

140,000.-

แผนงานการเกษตร 00320

140,000.-

ด้านการดําเนินงานอื่น 00400

1,205,500.-

แผนงานงบกลาง 00410

1,255,987.-

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

26,000,000.-

เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,069,700.00

0

1,900,800.00

8,970,500.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,881,000.00

0

0

1,881,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

5,188,700.00

0

1,900,800.00

7,089,500.00

3,300,800.00

20,000.00

690,000.00

4,010,800.00

485,800.00

0

150,000.00

635,800.00

1,365,000.00

20,000.00

440,000.00

1,825,000.00

ค่าวัสดุ

970,000.00

0

100,000.00

1,070,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

480,000.00

0

0

480,000.00

218,500.00

0

0

218,500.00

ค่าครุภัณฑ์

218,500.00

0

0

218,500.00

งบรายจ่ายอื่น

15,000.00

0

0

15,000.00

รายจ่ายอื่น

15,000.00

0

0

15,000.00

งบเงินอุดหนุน

45,000.00

0

0

45,000.00

เงินอุดหนุน

45,000.00

0

0

45,000.00

10,649,000.00

20,000.00

2,590,800.00

13,259,800.00

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งบ
งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

รวม

250,000.00

250,000.00

ค่าใช้สอย

170,000.00

170,000.00

ค่าวัสดุ

80,000.00

80,000.00

250,000.00

250,000.00

รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
576,000.00
576,000.00
270,000.00
40,000.00
150,000.00
80,000.00
0
14,700.00
14,700.00
0
0
860,700.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ

0
0
745,513.00
0
368,400.00
327,113.00
50,000.00
0
0
561,600.00
561,600.00
1,307,113.00

รวม
0
0

30,000.00
0
30,000.00
0
0
0
0
0
0
30,000.00

576,000.00
576,000.00
1,045,513.00
40,000.00
548,400.00
407,113.00
50,000.00
14,700.00
14,700.00
561,600.00
561,600.00
2,197,813.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่นๆ
300,000.00
200,000.00
100,000.00
45,000.00
45,000.00
345,000.00

รวม
300,000.00
200,000.00
100,000.00
45,000.00
45,000.00
345,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
50,000.00
50,000.00
50,000.00

รวม
50,000.00
50,000.00
50,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

944,400.00
944,400.00

0
0

1,190,000.00

0
0
0
0

0
960,000.00
230,000.00
0
0
0
2,134,400.00

944,400.00
944,400.00
1,190,000.00
0
960,000.00
230,000.00

4,825,000.00

0
0

0
4,825,000.00
4,825,000.00

4,825,000.00
6,959,400.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน
490,000.00
490,000.00
50,000.00
50,000.00

รวม
490,000.00
490,000.00
50,000.00
50,000.00

รวม
540,000.00

540,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260)
งาน
งบ
งบดําเนินงาน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

235,000.00

270,000.00

440,000.00

945,000.00

235,000.00

270,000.00

440,000.00

710,000.00

0

0

57,000.00

57,000.00

0

0

57,000.00

57,000.00

270,000.00

497,000.00

1,002,000.00

ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
235,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร
100,000.00
80,000.00
20,000.00
100,000.00

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

รวม

40,000.00
40,000.00
0
40,000.00

140,000.00
120,000.00
20,000.00
140,000.00
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งบกลาง
1,255,987.00
735,987.00
215,000.00
305,000.00
1,255,987.00

รวม
1,255,987.00
735,987.00
215,000.00
305,000.00
1,255,987.00

18

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองน่าน
ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 26,000,000.- บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวน
รวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป 00100

13,509,800.-

แผนงานบริหารทั่วไป 00110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

13,259,800.250,000.-

ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

11,144,700.-

แผนงานการศึกษา 00210
แผนงานสาธารณสุข 00220
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00023
แผนงานเคหะและชุมชน 00240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

2,197,813.345,000.50,000.6,959,400.540,000.1,002,000.-

ด้านการเศรษฐกิจ 00300

140,000.-

แผนงานการเกษตร 00320

140,000.-

ด้านการดําเนินงานอื่น 00400

1,205,500.-

แผนงานงบกลาง 00410

1,255,987.-

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

26,000,000.-
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง %
ปี 2559

290,755.00 485,155.50

350,000.00

34.29 % 470,000.00

273,711.30

252,547.80

53,635.50

280,000.00

71.43 %

30,662.00

21,103.26

56,613.00

50,000.00

40.00 %

รวมหมวดภาษีอากร 877,402.05

564,406.06

ปี 2555
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่

573,028.75

ภาษีป้าย

รายรับจริง
ปี 2556

ปี 2557

595,404.00 680,000.00

80,000.00
70,000.00
620,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

47,655.00

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์

390.00

690.00

870.00

700.00

42.86 %

ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย

248,730.00

239,830.00

262,230.00

400,000.00

25.00 % 300,000.00

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล

0.00
1,500.00

10,990.00

1,400.00

55,724.00

0.00

45,300.00

32.45 % 60,000.00
1,000.00

1,500.00

66.67 %

500.00

86.67 %

2,000.00

12,000.00

1,657.10

15,000.00

ค่าธรรมเนียมใบรับรองแจ้งขุดดินถมดิน

4,000.00

8,000.00

16,000.00

10,000.00

100.00 % 20,000.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

15,200.00

11,700.00

10,000.00

11,000.00

36.36 % 15,000.00
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ค่าปรับผิดสัญญา

ปี 2555

รายรับจริง
ปี 2556

ปี 2557

1,400.00

2,500.00

66,052.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5,440.00
ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร

1,977.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

1,091.60

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 327,383.60

4,000.00
9,657.00
48.20
300,815.20

ปี 2558
2,500.00

ประมาณการ
ยอดต่าง %
ปี 2559
2,700.00 % 70,000.00

17,000.00 5,000.00

300.00 % 20,000.00

1,264.00

10,000.00

50.00 %

5,000.00

8,805.60

0.00

100.00 %

9,000.00

439,602.70

501,000.00

502,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

173,617.93
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 173,617.93

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

195,328.07
195,328.07

149,248.90
149,248.90

180,000.00
180,000.00

135,500.00

220,000.00

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง

980.00

960.00

760.00 1,000.00

ค่ารับรองสําเนาการถ่ายเอกสาร

10.00

30.00

30.50 1,000.00

145,846.00

118,490.65

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 282,336.00

339,480.65

146,800.00

175,493.44
323,083.94

0.00 % 180,000.00

200,000.00

100,000.00
302,000.00

180,000.00
0.00 % 200,000.00
0.00 %
1,000.00
50.00 %

500.00

80.00 % 180,000.00
381,500.00
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หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

ปี 2555

รายรับจริง
ปี 2556

ปี 2557

8,016,480.47

2,220,219.36

1,478,249.72

1,680,000.00

4.76

%

1,600,000.00

6,520,502.30

9,074,195.63

7,800,000.00

18.79

%

9,266,000.00

60,000.00

566.67

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

0.00
21,883.91

ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่

40,495.64

324,591.02

ประมาณการ
ยอดต่าง %
ปี 2559

ปี 2558

% 400,000.00

1,025,457.23

1,061,181.86

857,370.17

1,200,000.00

16.67 % 1,000,000.00

1,844,969.72

2,323,442.71

1,169,423.46

2,000,000.00

15.00 % 1,700,000.00

96,196.41

34,783.63

250,000.00

80.00 %

150,000.00

33.33 %

132,676.31

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
74,901.14
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
3,235,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,351,568.78

112,646.76

74,178.32

3,406,776.00

2,642,958.00

4,277,000.00

50,000.00
100,000.00

13.49 % 3,700,000.00

15,781,461.04 15,655,749.95

17,417,000.00

5,194,690.00

5,662,146.00

5,400,221.00

7,400,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,194,690.00

5,662,146.00

5,400,221.00

7,400,000.00

6,500,000.00

26,480,000.00

26,000,000.00

หมวดอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

รวมทุกหมวด 21,206,998.36

22,843,637.02 22,563,310.49

17,816,000.00

-

12.16 % 6,500,000.00
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิ้น

26,000,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น
2. ภาษีบํารุงท้องที่
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีการประเมิน
ภาษีใหม่ทําให้จํานวนเงินภาษีลดลง เนื่องจากการประเมินภาษีตาม
หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินเท่ากัน
3. ภาษีป้าย
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ ําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
เพิ่มขึ้น
5. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น
6. ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น

รวม
จํานวน

620,000 บาท
470,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม
จํานวน

502,500 บาท
60,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท
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7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จํานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น
8. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
จํานวน
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า จํานวน
1,000.- บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 8,000.- บาท ประมาณการไว้
สูงกว่าปีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
- ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
- ค่าธรรมเนียมใบรับรองแจ้งการขุดดินและถมดิน จํานวน
20,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะ
จัดเก็บเพิ่มขึ้น

20,000 บาท
5,000 บาท
31,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น

รวม
จํานวน

180,000 บาท
180,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1. ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม
2. ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เท่าเดิม
3. ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น

รวม
จํานวน

381,500 บาท
200,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

180,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 1,600,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ จํานวน
9,266,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น
3. ภาษีสุรา
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลง
4. ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลง
5. ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลง
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลง
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลง

รวม
จํานวน

17,816,000 บาท
10,866,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

1,700,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

3,700,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา
ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
จัดสรรลดลง

รวม

6,500,000 บาท

จํานวน

6,500,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รายจ่ายจริง
ปี 2555

ประมาณการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ยอดต่าง (%)

491,640.00

465,251.00

514,080.00

515,000.00

0.00

36,850.00

38,261.00

42,120.00

42,200.00

0.00

36,850.00

38,261.00

42,120.00

42,200.00

0.00

86,400.00

72,000.00

86,400.00

86,400.00

0.00

1,272,960.00

1,159,992.00

1,195,200.00

1,195,600.00

-0.03

1,879,920.00

1,881,400.00

2,184,120.00

3,000,000.00

ปี 2559

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,924,700.00

1,773,765.00

%
%
%
%
%

515,000.00
42,200.00
42,200.00
86,400.00
1,195,200.00
1,881,000.00

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

1,382,308.00

1,659,647.00

3.02

3,090,500.00

28
%
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

265,414.00

282,171.00

163,040.00

200,000.00

-66.40

42,000.00

93,913.00

140,700.00

403,200.00

-62.50

743,820.00

831,626.00

1,068,749.00

1,194,900.00

50.21

487,570.00

433,474.00

496,909.00

613,300.00

-86.14

2,921,112.00

3,300,831.00

4,053,518.00

5,411,400.00

5,188,700.00

5,933,438.00

7,292,800.00

7,069,700.00

4,845,812.00

5,074,596.00

%
%
%
%

67,200.00
151,200.00
1,794,800.00
85,000.00

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

6,800.00

0.00

945,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,120.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

28,800.00

28,800.00

76,529.00

100,800.00

-35.71

40,000.00

52,938.75

76,800.00

88,000.00

9.09

60,087.25

114,899.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-50.00

0.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ

25,000.00

0.00

%
%
%
%
%
%
%

25,000.00
0.00
0.00
64,800.00
96,000.00
0.00
300,000.00
0.00

29
%
รวมค่าตอบแทน

144,807.25

213,438.25

1,099,191.00

813,800.00

485,800.00

684,557.00

822,638.00

578,886.00

700,000.00

28.57

44,400.00

0.00

55,000.00

-36.36

219,541.00

138,142.10

140,000.00

78.57

21,500.00

0.00

75,920.00

45,000.00

-66.67

170,428.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

19,484.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

181,222.83

128,205.39

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

83,700.00

%
%

900,000.00
35,000.00

อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

0.00

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกผู้นํา

0.00

โครงการจัดทําวารสาร อบต.
106,968.81

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,268,679.31

1,142,002.93

104,884.00

15,000.00

150,000.00

971,595.39

1,245,000.00

123,429.00

200,000.00

0.00

-33.33

%
%
%
%
%
%
%
%

250,000.00
15,000.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
50,000.00
100,000.00
1,365,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

160,728.00

99,515.00

-25.00

150,000.00

30
%
44,180.00

0.00

0.00

0.00

1,471.00

5,870.00

0.00

0.00

0.00

38,697.00

47,026.00

98,094.70

0.00

19,020.00

152,970.00

46,720.00

50,000.00

100.00

390,393.01

452,464.32

434,915.19

700,000.00

-14.29

10,000.00

0.00

0.00

วัสดุสํานักงาน (วารสาร)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุกีฬา

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

33,390.00
0.00

วัสดุอื่น ๆ
รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

72,180.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

53,711.00

0.00

25,080.00
0.00

50,000.00
0.00

0.00
40,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
50.00
0.00

780,583.71

905,415.32

683,855.19

1,050,000.00

141,132.75

176,027.74

209,696.54

200,000.00

25.00

2,022.00

38,595.08

70,754.12

70,000.00

42.86

40,619.72

12,306.14

10,337.84

15,000.00

-33.33

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
50,000.00
0.00
100,000.00
600,000.00
10,000.00
0.00
60,000.00
0.00
970,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

%
%
%

250,000.00
100,000.00
10,000.00

31
13,963.00

ค่าบริการไปรษณีย์

0.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

6,527.96

15,836.00

15,000.00

166.67

56,711.38

71,906.40

80,000.00

0.00

%
%

40,000.00
80,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

197,737.47

290,168.30

378,530.90

380,000.00

480,000.00

รวมงบดําเนินการ

2,247,000.49

2,551,024.80

3,133,172.48

3,488,800.00

3,300,800.00

42,000.00

621,500.00

91,900.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
โต๊ะทํางาน
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
โต๊ะทํางาน
เก้าอี้ทํางาน
ที่วางหนังสือพิมพ์
ตู้สาขาโทรศัพท์
โต๊ะเอนกประสงค์

241,200.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

31,200.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
33,000.00
48,000.00
0.00
0.00
32,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
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%
เก้าอี้ทํางาน
TV LED ขนาด 32 นิ้ว 4 เครื่อง
TV LED ขนาด 46 นิ้ว 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

53,600.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

21,900.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

56,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,860.00

0.00

%
%
%
%
%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
จานรับสัญญาณดาวเทียม
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 2,400 ซีซี

80,000.00
0.00
78,000.00

-100.00
100.00
-100.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

1,232,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

787,000.00

-100.00

%
%
%
%
%
%

0.00
14,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
นั่งร้านเหล็ก
ค่าครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ

%
%

18,000.00
0.00
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพงติดผนัง
เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์

0.00

0.00

96,395.00

10,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,900.00

0.00

0.00

%
%
%

0.00
57,000.00
0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
34,250.00

เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
เครื่องพิมพ์
ครุภัณฑ์อื่น
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

48,000.00
0.00
18,000.00
0.00
8,000.00

-100.00
100.00
-100.00
100.00
-100.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
3,700.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

76,250.00

635,360.00

1,515,495.00

1,675,900.00

218,500.00

รวมงบลงทุน

76,250.00

635,360.00

1,515,495.00

1,675,900.00

218,500.00

20,000.00

20,000.00

งบรายจ่ายอื่น
ค่าจ้างองค์กรกลางศึกษาสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น

20,000.00
20,000.00

20,000.00

18,000.00

20,000.00

-25.00

%

15,000.00

18,000.00

20,000.00

15,000.00

18,000.00

20,000.00

15,000.00
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20,000.00
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงาน"แอ่วน่านกับงานกาชาด"
อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามลักลอบตัดไม้
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

-50.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

274,890.49

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

%
%
%
%

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10,000.00

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและกองทุนอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
อุดหนุนด้านสาธารณสุข
อุดหนุนโครงการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

%
%
%
%
%
%

5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00

514,890.49

30,000.00

50,000.00

45,000.00

10,000.00

514,890.49

30,000.00

50,000.00

45,000.00
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งานบริหารทั่วไป

7,199,062.49

8,795,871.29

#########

#########

#########

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
0.00

0.00

11,548.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

11,548.00

20,000.00

20,000.00

รวมงบดําเนินการ

0.00

0.00

11,548.00

20,000.00

20,000.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

0.00

0.00

11,548.00

โครงการจัดทําและทบทวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล

20,000.00

0.00

%

20,000.00

20,000.00

20,000.00

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล

470,618.00

528,604.52

850,520.00

101,374.00

83,395.00

26,880.00

0.00

เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

19,016.00

35,000.00

1,440,000.00
0.00

9.41
0.00

67,200.00

-37.50

61,600.00

81,290.00

157,510.00

160,000.00

54.56

31,290.00

35,710.00

62,620.00

70,000.00

-48.57

664,882.00

748,015.52

1,132,530.00

1,737,200.00

%
%
%
%
%

1,575,500.00
0.00
42,000.00
247,300.00
36,000.00
1,900,800.00
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รวมงบบุคลากร

664,882.00

748,015.52

1,132,530.00

1,737,200.00

1,900,800.00

39,200.00

40,843.00

30,450.00

36,000.00

94.44

1,935.00

9,325.00

20,000.00

50.00

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
23,313.00

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

0.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
รวมค่าตอบแทน

136,319.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

62,513.00

179,097.00

39,775.00

106,000.00

154,557.00

147,703.00

110,941.00

150,000.00

0.00

19,524.00

11,320.00

8,980.00

50,000.00

0.00

200,000.00

0.00
100.00

%
%
%
%

70,000.00
30,000.00
0.00
50,000.00
150,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

%

150,000.00

(03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

5,800.00

13,690.00

9,300.00

20,000.00

179,881.00

172,713.00

129,221.00

420,000.00

48,807.80

54,033.00

44,888.00

50,000.00

%
%
%

50,000.00
200,000.00
40,000.00
440,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

0.00

%

50,000.00
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0.00

วัสดุแบบพิมพ์

17,423.00

0.00

0.00

0.00

%

0.00

37,970.00

54,090.00

68,170.00

20,000.00

86,777.80

125,546.00

113,058.00

70,000.00

432.00

8,160.00

0.00

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

432.00

8,160.00

0.00

0.00

0.00

รวมงบดําเนินการ

329,603.80

485,516.00

596,000.00

690,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

150.00

%

50,000.00
100,000.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์

282,054.00

0.00

%

0.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer)

0.00

0.00

0.00

32,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

3,700.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100.00

30,000.00

0.00

0.00

25,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

9,800.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100.00

%
%
%

0.00
0.00
0.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน 4 ตู้
โต๊ะทํางาน
เก้าอี้สํานักงานชนิดมีล้อเลื่อนแบบหุ้มด้วยหนัง

%
%
%

0.00
0.00
0.00
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รวมค่าครุภัณฑ์

30,000.00

0.00

0.00

79,800.00

0.00

รวมงบลงทุน

30,000.00

0.00

0.00

79,800.00

0.00

งานบริหารงานคลัง

359,603.80

1,233,531.52
#########

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,558,666.29

1,414,584.00

2,413,000.00

2,590,800.00

#########

#########

#########

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

57,000.00

43,500.00

72,000.00

0.00

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ)
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ตําบลผาสิงห์
รวมค่าใช้สอย

0.00

12,710.00

0.00

0.00

129,000.00

33,400.00
0.00
13,800.00
0.00
47,200.00

56,210.00

50,000.00

-80.00

50,000.00

0.00

30,000.00

0.00

50,000.00

60.00

%
%
%
%

180,000.00

10,000.00
50,000.00
30,000.00
80,000.00
170,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่นๆ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00
0.00
100,000.00

-100.00
100.00

%
%

0.00
80,000.00
80,000.00
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รวมงบดําเนินการ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

129,000.00

56,210.00

129,000.00

56,210.00

129,000.00

56,210.00

47,200.00

280,000.00

250,000.00

47,200.00

280,000.00

250,000.00

47,200.00

280,000.00

250,000.00

218,560.00

300,000.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
137,400.00

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล

149,990.00
0.00

เงินประจําตําแหน่ง

0.00

0.00

10.00

0.00

100.00

0.00

0.00

%
%

330,000.00
42,000.00

38,130.00

30,010.00

6,720.00

129,870.00

109,680.00

120,750.00

160,000.00

27.50

60,840.00

70,320.00

60,060.00

70,000.00

-100.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

366,240.00

360,000.00

406,090.00

530,000.00

576,000.00

รวมงบบุคลากร

366,240.00

360,000.00

406,090.00

530,000.00

576,000.00

9,750.00

18,450.00

40,000.00

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

%
%
%

0.00
204,000.00
0.00

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

0.00

0.00

%

40,000.00
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

0.00

0.00

0.00

1,950.00

7,148.00

1,950.00

16,898.00

18,450.00

40,000.00

97,650.00

45,750.00

21,125.00

50,000.00

0.00

32,604.00

32,416.00

15,980.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

%

0.00
40,000.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

90,800.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

221,054.00

15,400.00
93,566.00

0.00
37,105.00

150,000.00

%

%
%

50,000.00

50,000.00
50,000.00
150,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

12,200.00

15,554.00

13,132.00

50,000.00

0.00

8,950.00

12,180.00

780.00

30,000.00

0.00

13,912.00

80,000.00

80,000.00

69,467.00

270,000.00

270,000.00

21,150.00
244,154.00

27,734.00
138,198.00

10,000.00

0.00

%
%

50,000.00
30,000.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต

0.00

12,000.00

-100.00

%

0.00
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
0.00

8,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

6,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56,390.00

0.00

8,950.00

12,000.00

14,700.00

56,390.00

0.00

8,950.00

12,000.00

14,700.00

341,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์
39,400.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0.00

เครื่องพิมพ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

%
%
%
%

0.00
0.00
14,700.00
0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน

%

0.00

อุดหนุนโครงการเยาวชนรักวัฒนธรรม,แปดเป็งฯ

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

อุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่นๆ

0.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

341,900.00

รวมงบเงินอุดหนุน

341,900.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,008,684.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

69,800.00
69,800.00
567,998.00

484,507.00

812,000.00

%
%

0.00
0.00

860,700.00
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งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
15,000.00

15,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

205,580.00

300,000.00

-36.53

14,700.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

13,000.00

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการปฏิบัติธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

273,754.00

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

0.00

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
15,000.00

โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
โครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี

52,560.00

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

0.00

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
รวมค่าใช้สอย

369,014.00

15,000.00

407,187.39

0.00

222,980.00

8,000.00
50,000.00
0.00

0.00
-100.00
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

478,000.00

30,000.00
10,000.00
8,000.00
0.00
50,000.00
30,000.00
190,400.00
30,000.00
20,000.00
0.00
0.00
368,400.00

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม(นม)

330,570.79

400,000.00

-30.72

%

277,113.00
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15,120.00

50,000.00

0.00

50,000.00

48,640.00

0.00

455,827.39

0.00

16,861.95

0.00

15,935.21

577.80

0.00

0.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

17,439.75

0.00

15,935.21

30,000.00

50,000.00

รวมงบดําเนินการ

842,281.14

15,000.00

584,606.00

958,000.00

745,513.00

341,900.00

0.00

490,000.00

520,000.00

-16.92

วัสดุงานบ้านงานครัว
รวมค่าวัสดุ

345,690.79

%

450,000.00

327,113.00

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

30,000.00
0.00

0.00
100.00

%
%

30,000.00
20,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาสิงห์

0.00

0.00

64,800.00

70,000.00

-7.43

อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาตูบ

0.00

0.00

64,800.00

70,000.00

-7.43

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินการ

%
%
%

432,000.00
64,800.00
64,800.00

รวมเงินอุดหนุน

341,900.00

0.00

619,600.00

660,000.00

561,600.00

รวมงบเงินอุดหนุน

341,900.00

0.00

619,600.00

660,000.00

561,600.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,184,181.14

15,000.00

1,204,206.00

1,618,000.00

1,307,113.00
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

รวมงบดําเนินการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

2,460,000.00

2,197,813.00

รวมแผนงานการศึกษา 1,008,684.00

582,998.00

484,507.00

0.00

%

30,000.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู อสม.ตําบลผาสิงห์

0.00
13,400.00

4,100.00

24,000.00

15,900.00

0.00

20,000.00
0.00

0.00

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

0.00

0.00

3,745.00

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

โครงการจัดการขยะมูลฝอยตําบลผาสิงห์

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

โครงการเสริม ซ่อม สร้าง สุขภาพชุมชน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพป้องกันโรคแทรกซ้อนในกลุ่ม
ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ที่บ้าน

50,000.00

0.00

0.00

%
%
%
%
%
%
%

20,000.00
0.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00

45
รวมค่าใช้สอย

13,400.00

20,000.00

27,745.00

190,000.00

200,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

103,775.00

102,380.00

107,760.00

90,000.00

11.11

รวมค่าวัสดุ

103,775.00

102,380.00

107,760.00

90,000.00

100,000.00

รวมงบดําเนินการ

117,175.00

122,380.00

135,505.00

280,000.00

300,000.00

60,000.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

60,000.00

0.00

90,000.00

90,000.00

45,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

60,000.00

0.00

90,000.00

90,000.00

45,000.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

177,175.00

122,380.00

225,505.00

370,000.00

345,000.00

รวมแผนงานสาธารณสุข

177,175.00

122,380.00

225,505.00

370,000.00

345,000.00

199,300.00

0.00

0.00

%

100,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

90,000.00

90,000.00

-50.00

%

45,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนและเยาวชน

0.00

0.00

%

0.00
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โครงการส่งมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน

7,500.00

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

%
%

0.00
50,000.00

รวมค่าใช้สอย

206,800.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

รวมงบดําเนินการ

206,800.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

206,800.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

206,800.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

420,020.00

465,027.00

547,080.00

720,000.00

82,020.00

87,925.00

27,850.00

19,016.00

42,000.00

42,000.00

0.00

75,240.00

78,360.00

132,099.00

164,000.00

-25.91

34,050.00

29,640.00

49,219.00

80,000.00

-77.50

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

611,330.00

679,968.00

798,248.00

1,006,000.00

944,400.00

รวมงบบุคลากร

611,330.00

679,968.00

798,248.00

1,006,000.00

944,400.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

0.00

เงินประจําตําแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

งบดําเนินการ

0.00

5.96
0.00

%
%
%
%
%

762,900.00
0.00
42,000.00
121,500.00
18,000.00
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ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

0.00

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

17,080.50
รวมค่าตอบแทน

17,080.50

0.00

0.00

31,375.75

0.00

31,375.75

30,000.00
0.00

0.00

30,000.00

-100.00
0.00

%
%

0.00
0.00
0.00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

94,012.00

149,160.00

93,628.00

200,000.00

0.00

30,918.00

14,036.00

18,606.00

60,000.00

0.00

1,944,431.00

461,710.00

372,090.00

1,000,000.00

-30.00

2,069,361.00

624,906.00

วัสดุสํานักงาน

12,138.00

23,829.00

23,353.00

30,000.00

0.00

วัสดุก่อสร้าง

5,177.00

0.00

4,039.00

20,000.00

0.00

21,272.00

26,325.00

16,518.00

30,000.00

0.00

99,490.00

145,877.00

150,000.00

0.00

%

200,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

484,324.00

%
%

1,260,000.00

60,000.00
700,000.00
960,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00
รวมค่าวัสดุ

%
%
%
%

30,000.00
20,000.00
30,000.00
150,000.00

38,587.00

149,644.00

189,787.00

230,000.00

230,000.00

รวมงบดําเนินการ 2,125,028.50

805,925.75

674,111.00

1,520,000.00

1,190,000.00
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30,900.00

0.00

0.00

26,300.00

-100.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

40,900.00

0.00

0.00

26,300.00

0.00

รวมงบลงทุน

40,900.00

0.00

0.00

26,300.00

0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,777,258.50

1,485,893.75

1,472,359.00

%
%

2,552,300.00

0.00
0.00

2,134,400.00

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านมงคลนิมิต หมู่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

698,500.00

0.00

0.00

โครงการปรับปรุงพื้นห้องกู้ชีพ กู้ภัย และห้องผู้สูงอายุ

0.00

0.00

0.00

68,800.00

-100.00

โครงการพื้นเวทีพร้อมฉากหลังห้องประชุมใหญ่

0.00

0.00

0.00

93,000.00

-100.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสิงห์ หมู่ 4

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-100.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาตูบ หมู่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

%
%
%
%

541,000.00
0.00
0.00
0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
%
%

0.00
650,000.00
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป หมู่ 5

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-100.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป หมู่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

479,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-100.00

โครงการวก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางเชื่อม หมู่ 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการก่อสร้างถนนคอน คสล. หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

121,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพักน้ํา หมู่ 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก บ้านผาสิงห์ หมู่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ผาสิงห์ หมู่ 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตด้วยยางแอสฟัลท์ บ้านมงคลนิมิต
หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป หมู่ 7

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.และบ่อพักน้ํา คสล. หมู่ 2
โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.และบ่อพักน้ํา คสล. บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่
5
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพักน้ํา คสล. หมู่ที่ 6
โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพักน้ํา คสล. และถนน คสล.
หมู่ 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.00
600,000.00
189,000.00
0.00
0.00
270,000.00
50,000.00
0.00
360,000.00
0.00
195,000.00
380,000.00
552,000.00
650,000.00
103,000.00
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โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 1

0.00

0.00

0.00

600,000.00

-100.00

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงระบบประปา อบต.

0.00

0.00

0.00

77,000.00

-100.00

ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

698,500.00

3,888,800.00

4,825,000.00

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

698,500.00

3,888,800.00

4,825,000.00

งานไฟฟ้าถนน

0.00

0.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0.00

1,485,893.75

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

0.00

151,435.00

156,854.00

200,000.00

-100.00

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

698,500.00
2,170,859.00

%
%
%
%
%

3,888,800.00

0.00
98,000.00
187,000.00
0.00
0.00

4,825,000.00

6,441,100.00

6,959,400.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

19,475.00

18,933.00

0.00

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและการฝึกอบรม

40,000.00

40,000.00

28,150.00

40,000.00

-100.00

%
%
%

0.00
200,000.00
0.00
0.00
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%
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

0.00

0.00

0.00

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-25.00

โครงการโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข
โครงการคัดแยกขยะตําบลผาสิงห์

0.00

100.00

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ

14,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

0.00

21,200.00

0.00

0.00

0.00

โครงการอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-33.33

โครงการร้านค้าชุมชนหรือตลาดนัดริมทาง (ตลาดสีเขียว)

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-50.00

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

30,000.00
30,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
20,000.00
30,000.00
0.00
20,000.00
50,000.00
10,000.00

รวมค่าใช้สอย

83,875.00

231,568.00

185,004.00

530,000.00

490,000.00

รวมงบดําเนินการ

83,875.00

231,568.00

185,004.00

530,000.00

490,000.00
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

อุดหนุนโครงการการจัดกรรมวันสตรีสากล

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

อุดหนุนโครงการจัดงานแอ่วน่านกับงานกาชาด

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามลักลอบตัดไม้

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

-100.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองน่าน

0.00

%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เงินอุดหนุนสาธารณประโยชน์
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและกองทุนอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน

30,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

%

50,000.00
0.00

รวมเงินอุดหนุน

85,000.00

155,000.00

105,000.00

110,000.00

50,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

85,000.00

155,000.00

105,000.00

110,000.00

50,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

168,875.00

386,568.00

290,004.00

640,000.00

540,000.00

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

168,875.00

386,568.00

290,004.00

640,000.00

540,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินการ

0.00

%
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรับเสด็จ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

109,493.00

81,939.00

203,325.00

150,000.00

0.00

6,400.00

7,000.00

1,450.00

15,000.00

0.00

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญต่าง ๆ

19,950.00

%
%
%
%
%

150,000.00
15,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00

รวมค่าใช้สอย

135,843.00

88,939.00

204,775.00

165,000.00

235,000.00

รวมงบดําเนินการ

135,843.00

88,939.00

204,775.00

165,000.00

235,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

135,843.00

88,939.00

204,775.00

165,000.00

235,000.00

0.00

171,155.00

174,410.00

180,000.00

11.11

20,000.00

20,000.00

20,000.00

50,000.00

0.00

20,000.00

0.00

2,000.00

20,000.00

0.00

40,000.00

191,155.00

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตําบลผาสิงห์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชนตําบลผาสิงห์
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลผาสิงห์
รวมค่าใช้สอย

196,410.00

250,000.00

%
%
%

200,000.00
50,000.00
20,000.00
270,000.00

54
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

0.00
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

0.00
0.00

40,000.00

70,000.00
261,155.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

196,410.00

250,000.00

270,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5

0.00
รวมเงินอุดหนุน

5,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

5,000.00

งานกีฬาและนันทนาการ

40,000.00

30,000.00
291,155.00

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ

10,000.00

50,000.00

15,000.00

50,000.00

0.00

โครงการรดน้ําดําหัวสืบชะตาหลวง

86,950.00

100,000.00

170,000.00

100,000.00

0.00

โครงการงานประเพณีขึ้นถ้ําผาตูบ

19,080.00

227,100.00

236,400.00

250,000.00

0.00

30,000.00

196,410.00

%
%

250,000.00

0.00
0.00

270,000.00

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
%
%

50,000.00
100,000.00
250,000.00
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%
โครงการพุทธศาสนา

62,000.00

โครงการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00
0.00

0.00
100.00

%
%

10,000.00
30,000.00

รวมค่าใช้สอย

178,030.00

377,100.00

426,400.00

410,000.00

440,000.00

รวมงบดําเนินการ

178,030.00

377,100.00

426,400.00

410,000.00

440,000.00

7,000.00

5,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

30,000.00

50,000.00

0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน

7,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

7,000.00

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

0.00
5,000.00

%
%

7,000.00
50,000.00

30,000.00

57,000.00

57,000.00

30,000.00

57,000.00

57,000.00

185,030.00

5,000.00
382,100.00

456,400.00

467,000.00

497,000.00

360,873.00

762,194.00

857,585.00

882,000.00

1,002,000.00
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โครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงที่ทําการ อบต

0.00

0.00

698,500.00

0.00

0.00

ค่าถมดิน

0.00

0.00

99,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596,000.00

0.00

0.00

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมตั้งถังเก็บน้ําใส บ้านผาสิงห์ หมู่ 4

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป หมู่ 1

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาตูบ หมู่ 7

0.00

0.00

424,000.00

0.00

0.00

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพักน้ํา คสล. หมู่ 5

0.00

0.00

599,000.00

0.00

0.00

โครงการวางท่อคสล. บ้านผาตูบ หมู่ 7

0.00

0.00

79,000.00

0.00

0.00

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ 6

0.00

0.00

599,500.00

0.00

0.00

โครงการติดตั้งถังกรองน้ําประปา หมู่ 7

0.00

0.00

96,000.00

0.00

0.00

โครงการก่อสร้างระบบประปา อบต.ผาสิงห์

0.00

0.00

99,000.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

4,490,500.00

0.00

0.00

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

4,490,500.00

0.00

0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

0.00

4,490,500.00

0.00

0.00

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

4,490,500.00

0.00

0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวด้วยยางแอสฟัสท์
หมู่ 2

แผนงานการเกษตร

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
โครงการปลูกยางพารา

141,290.00

0.00

0.00

50,000.00

-20.00

70,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการส่งเสริมการเกษตร

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-20.00

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0.00

0.00

14,500.00

50,000.00

-100.00

รวมค่าใช้สอย

211,390.00

0.00

14,500.00

%
%
%
%

150,000.00

40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
80,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

%

20,000.00

รวมงบดําเนินการ

211,390.00

0.00

14,500.00

170,000.00

100,000.00

งานส่งเสริมการเกษตร

211,390.00

0.00

14,500.00

170,000.00

100,000.00

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการสํารวจป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์และอนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ํา

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-20.00

20,000.00
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%
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

0.00

0.00

0.00

25,000.00

-20.00

โครงการปลูกต้นไม้สวยงาม ตําบลผาสิงห์

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

40,000.00

รวมงบดําเนินการ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

40,000.00

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

0.00

0.00

0.00

50,000.00

40,000.00

211,390.00

0.00

0.00

220,000.00

19,808.00

233,792.00

338,994.00

495,100.00

612,763.70

0.00

0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

177,240.00

172,000.00

173,000.00

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

120,000.00

58,000.00

28,000.00

40,489.92

40,489.92

50,000.00

120.00

117,106.20

133,608.00

133,013.80

120,000.00

0.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

100,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

100.00

รวมแผนงานการเกษตร

%
%

20,000.00
0.00

140,000.00

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
เงินสํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างหน่วยงานท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลผาสิงห์

0.00

0.00

0.00
190,800.00
0.00

3.31
0.00
2.20
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

511,500.00
0.00
195,000.00
0.00
110,000.00
120,000.00
100,000.00
100,000.00
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฏหมายฯ

0.00

0.00

15,000.00

0.00

30,000.00

0.00

34,000.00

60,000.00

-10.00

รวมงบกลาง

1,146,917.90

707,889.92

867,497.72

1,080,900.00

1,205,500.00

รวมแผนงานงบกลาง

1,146,917.90

707,889.92

867,497.72

1,080,900.00

1,205,500.00

14,133,536.48

22,010,101.20

26,480,000

26,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

รวมทุกแผนงาน

0.00

10,968,381.19

%
%

15,000.00
54,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์
อําเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต.
จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่
นายกอบต. จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต.
จํานวน 1 คน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน
ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป
(สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน
ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป
(สํานักงานปลัด)

รวม

10,649,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

7,069,700 บาท
1,881,000 บาท
515,000 บาท

จํานวน

42,200 บาท

จํานวน

42,200 บาท

จํานวน

86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน
4. ค่าตอบสมาชิกสภา อบต. จํานวน 10 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักงานปลัด)

จํานวน

1,195,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักงานปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานอบต. เช่น เงินค่า
ตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงาน อบต. ระดับ 8 เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง และ
เงิ น เพิ่ ม ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่
ควรได้ รั บ ตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 6 อัตรา
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 9 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักงานปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป เช่ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักงานปลัด)

รวม
จํานวน

5,188,700 บาท
3,090,500 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

151,200 บาท

จํานวน

1,794,800 บาท

จํานวน

85,000 บาท
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. , อสม.ฯ
ค่ าตอบแทนผู้ แทนชุ มชนที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งจาก อบต.ผาสิ งห์
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร ในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนบุคคล,เจ้าหน้าที่,พนักงานส่วนตําบลที่มาช่วย
ปฏิบัติราชการของ อบต.ผาสิงห์
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 88 (สํานักงานปลัด)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตาม ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฯ เช่น ค่าเข้าเล่มหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ/ค่าตักสิง่ ปฏิกลู /ค่าโฆษณาและเผยแพร่ /ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา /ค่าธรรมเนียม /ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ /
ค่าธรรมเนียมการย้ายโทรศัพท์ /ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์/
ค่าจ้างเหมาผู้รกั ษาความปลอดภัยที่ทําการ อบต. และดูแลทํา
ความสะอาดสํานักงาน /ค่าติดตัง้ โทรศัพท์/ค่าจ้างพิมพ์ /ค่าแปล
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ และ

รวม
รวม

3,300,800 บาท
485,800 บาท

จํานวน

325,000 บาท

จํานวน

64,800 บาท

จํานวน

96,000 บาท

รวม

1,365,000 บาท

จํานวน

900,000 บาท
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ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 86
(สํานักงานปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่ารับรอง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายอันเกี่ ยวเนื่ องในการเลี้ยงรั บรองรวมทั้งค่าบริ การและ
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการ
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศน์งาน
ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการรับรองใน
การประชุมผู้ปกครองและการประชุมกลุ่มต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมตําบลผาสิงห์ คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กเล็ก
ฯลฯ และเลี้ยงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส่วนราชการและ
ภาคเอกชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไปดําเนินกิจการอื่นใด อันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
และค่าบริการและค่าอื่น ๆ ในการประชุมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลผาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักงานปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อปพร. อสม ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 86 (สํานักงานปลัด)
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้พวงหรีด และพวงมาลา
ฯลฯ สําหรับพิธีการที่สําคัญทางราชการ วันสําคัญต่าง ๆ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 67 (สํานักงานปลัด)

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท
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3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อ ใช้ จ่ า ยตามโครงการในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
(เว็บไซต์) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 85
(สํานักงานปลัด)
4. โครงการจัดทําวารสาร อบต.
เพื่ อ ใช้ จ่ า ยตามโครงการจั ด ทํ า วารสาร อบต.ในการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการปฏิ บั ติ ง านของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 86 (สํานักงานปลัด)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ วัสดุและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -พ.ศ.2561) หน้า 91
(สํานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์
วารสารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปและตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 89 (สํานักงานปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ผ้าฉาก ผ้าตกแต่ง และอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89
(สํานักงานปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
เพลา หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง กระจกมองข้างรถยนต์
หม้อน้ํารถยนต์ เบาะรถยนต์ และอื่นๆ สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง
และรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
แผงกั้นจราจร กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89
(สํานักงานปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

970,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ซื้ อ เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ นสํ า หรั บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถขนขยะ และเครื่องจักรกลอื่นๆ
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89 (สํานักงานปลัด)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์
กระดานเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ ,วี ดี โอเทป) รู ปสี หรื อขาวดํ าอั ดขยายหรื อกิ จกรรม
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89 (สํานักงานปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกสําหรับปริ้นเตอร์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นซีดีรอม เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
Memory chip , Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เมาส์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89 (สํานักงานปลัด)

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลผาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่ อจ่ ายเป็นค่า น้ํ าประปาสํา หรั บใช้ ใ นสํ า นัก งานที่ ทํ าการ
องค์การบริหารส่วนตําบลผาสิงห์ และจ่ายเป็นค่าน้ําอุปโภค
บริโภคสําหรับให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน
เขตตําบลผาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)

รวม
จํานวน

480,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายในการบริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

80,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 250 เมตร สูง 2.00 เมตร จํานวน 6 หลัง (เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561)
หน้า 91 (สํานักงานปลัด)
2. เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร จํานวน 6 หลัง (เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ สามารถจั ดหาได้ ตามราคาท้ องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 91
(สํานักงานปลัด)
3. โต๊ะทํางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง
99 เซนติเมตร ยาว 199 เซนติเมตร สูง 82.5 เซนติเมตร มีลิ้นชัก
พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ สามารถจั ดหาได้ ตามราคาท้ องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561 ) หน้า 90
(สํานักงานปลัด)
4. เก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานทรงสูงแบบล้อเลื่อน มีพนักพิงสูง
และที่วางแขน ปรับระดับสูง – ต่ํา จํานวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้ง
จ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 90 (สํานักงานปลัด)

รวม
รวม

218,500 บาท
218,500 บาท

จํานวน

33,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1. นั่งร้านเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จํานวน 12 ชุด ขนาดกว้าง
1.20 เมตร ยาว 1.70 เมตร มีรายละเอียดดังนี้
- โครงเหล็ก 2 อันต่อ 1 ชุด
- ข้อต่อ 4 ตัวต่อ 1 ชุด
- ตะเกียบ ยาว 2.20 เมตร ชุดละ 2 อัน
- ขอสับ กว้าง 1.80 เมตร ต่อ 1 ชุด
(เป็ นครุ ภั ณฑ์ ที่ ตั้ งจ่ ายนอกเหนื อบั ญชี ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป และแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 91 (สํานักงานปลัด)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ลําโพงติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลําโพงภายในและภายนอก เพาว์เวอร์แอมป์
มี Line ในตัว จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ลําโพงมี Line พร้อมขาแขวน 10 ตัว
- สายลําโพง
- สายสัญญาณ
- เบรกเกอร์พร้อมบล็อก
- ค่าติดตั้งเดินสายระบบ
(เป็ นครุ ภั ณฑ์ ที่ ตั้ งจ่ ายนอกเหนื อบั ญชี ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป และแผนพั ฒนาสามปี
( พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561 ) หน้า 84 (สํานักงานปลัด)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. จานรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน 2 ชุด
พร้อมเครื่องรับสัญญาณ 6 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 91 (สํานักงานปลัด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

57,000 บาท

จํานวน

14,500 บาท

จํานวน

3,700 บาท
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 90 ทั้งนี้โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัด) (สํานักงานปลัด)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 90 ทั้งนี้
โดยใช้ เกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จะดําเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด) (สํานักงานปลัด)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 87 (สํานักงานปลัด)

จํานวน

4,300 บาท

รวม
รวม
จํานวน

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อ อําเภอเมืองน่าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ (อําเภอเมืองน่าน)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 78 (จะ
ดํ าเนิ นการได้ ต่ อเมื่ อได้ รั บความเห็ นชอบหรื ออนุ มั ติ จาก
คณะอนุ กรรมการอํ านวยการการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเท่านั้น) (สํานักงานปลัด)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองน่าน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นโครงการสนั บสนุ นการจั ดงานกาชาด
ประจําปี ตั้งจ่ายเงินจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) หน้า 78 (จะ
ดํ าเนิ นการได้ ต่ อเมื่ อได้ รั บความเห็ นชอบหรื ออนุ มั ติ จาก
คณะอนุ กรรมการอํ านวยการการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเท่านั้น) (สํานักงานปลัด)
2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองน่าน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนอําเภอเมืองน่านตามโครงการป้องกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 78 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุ มัติ จากคณะอนุ กรรมการอํ านวยการการกระจายอํ านาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเท่านั้น) (สํานักงานปลัด)
3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองน่าน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ ออุดหนุนอํ าเภอเมื องน่านโครงการป้องกั นและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 78 (จะดําเนินการได้
ต่ อเมื่ อได้ รั บความเห็ นชอบหรื ออนุ มั ติ จากคณะอนุ กรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดแล้วเท่านั้น) (สํานักงานปลัด)

รวม
รวม
จํานวน

45,000 บาท
45,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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4. อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านต้านภัย
ยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดน่าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 80 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเท่านั้น)
(สํานักงานปลัด)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาตําบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและทบทวนแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาตําบล ประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล เช่น จัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนพัฒนาสามปี
ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 63 (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่
ควรได้ รั บ ตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(กองคลัง)

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

2,590,800 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,900,800 บาท
1,900,800 บาท
1,575,500 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

247,300 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)

จํานวน

36,000 บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เช่ นค่าตอบแทนคณะกรรมการจั ดซื้ อจัดจ้ าง ตรวจการจ้ างและ
ควบคุมงานก่อสร้างค่าตอบแทนบุคคล,เจ้ าหน้ าที่ ,พนักงานส่วน
ตําบลที่มาช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.ผาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 88 (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)

รวม
รวม

690,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

440,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ค่าขยะ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ , ค่าจ้างเหมาบริการ/
เย็บเล่มหนังสือ/เข้าปก/ป้ายภาษี และค่าบริการอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 86 (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการ
ลงทุน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0808.3/ว272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561 ) หน้า 83 (กองคลัง)
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และพนั กงานจ้ าง ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 86 (กองคลัง)

จํานวน

50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ วัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 91
(กองคลัง)

จํานวน

40,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ ค่าวัสดุแบบพิมพ์ ค่าจัดซื้อ
ใบเสร็จรับเงิน,สมุดบันทึกบัญชี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559พ.ศ.2561) หน้า 89 (กองคลัง)

รวม
จํานวน

100,000 บาท
50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกสําหรับปริ้นเตอร์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นซีดีรอม เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
เช่น Memory chip , Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เมาส์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89 (กองคลัง)

จํานวน

50,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งจุดบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายในและตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 65 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความ
เดือดร้อนด้านสาธารณภัยต่าง ๆ ในตําบลผาสิงห์ เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว
อั คคี ภั ยไฟป่ าฯลฯ ถื อปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.3 /ว323
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 81 (สํานักงานปลัด)
3. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 82 (สํานักงานปลัด)
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ตําบลผาสิงห์
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า81 (สํานักงานปลัด)

รวม

250,000 บาท

รวม
รวม

250,000 บาท
170,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อ
กางเกง และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 82 (สํานักงานปลัด)

รวม
จํานวน

80,000 บาท
80,000 บาท

รวม

860,700 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษา)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่
ควรได้ รั บ ตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานแผนงาน
การศึกษา (ส่วนการศึกษา)

รวม
รวม
จํานวน

576,000 บาท
576,000 บาท
330,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

204,000 บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษา)

รวม
รวม
จํานวน

270,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาบริ การต่ างๆ,ค่ าธรรมเนี ยมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริการ/เย็บเล่มหนังสือ/เข้าปก/
ป้าย และค่าบริการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 86
(ส่วนการศึกษา)

รวม
จํานวน

150,000 บาท
50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล,
ครู คศ.1,พนั กงานจ้ าง ฯลฯ ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561)
หน้า 86 (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างอื่นๆ,ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 91 (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 89 (ส่วนการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกสําหรับปริ้นเตอร์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นซีดี เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
Memory chip , Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เมาส์ แผ่นดิสก์ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 89 (ส่วนการศึกษา)

รวม
จํานวน

80,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้าต่อนาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้าต่อนาที) จํานวน 2 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

รวม
รวม

14,700 บาท
14,700 บาท

จํานวน

7,400 บาท
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 90 โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได้
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด) (ส่วนการศึกษา)
2. เครือ่ งพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้าต่อนาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้าต่อนาที) จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB
2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 90 โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได้
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด) (ส่วนการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าพิธี
เปิด/ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล/เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

จํานวน

7,300 บาท

รวม

1,307,113 บาท

รวม
รวม

745,513 บาท
368,400 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561)
หน้า 57 (ส่วนการศึกษา)
2. โครงการปฏิบัติธรรมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลผาสิงห์
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษาและตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 57 (ส่วนการศึกษา)
3. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 44
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ส่วนการศึกษา)
4. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการฯ เพื่ อจั ดแหล่ งเรี ยนรู้ และ
ประสบการณ์ เรี ยนรู้ ของศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กบ้ านผาตู บและศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 43 (ส่วนการศึกษา)
5. โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)หน้า 66
(ส่วนการศึกษา)
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ จํานวน 18 คน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ จํานวน 16 คน รวมจํานวนเด็กเล็ก
34 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 280 วัน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561)
หน้า 61 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

190,400 บาท
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7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ทําให้เด็กวัยก่อนเรียน
มีสุขภาพอนามัยช่องปากที่ดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 46 (ส่วนการศึกษา)
8. โครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี
ตําบลผาสิงห์
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็ก
อายุ 0 – 5 ปี ตําบลผาสิงห์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับ
เด็ กเล็ กประจํ าศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กตํ าบลผาสิ งห์ มี สุ ขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 50 (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
น้ํายาล้างจาน ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ปลอกหมอนหมอนที่นอน
ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง และอื่น ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 89 (ส่วนการศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านผาตูบ จํานวน 49 คน และโรงเรียนบ้านผาสิงห์ จํานวน 59 คน
รวมจํานวน 108 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผาตูบ จํานวน 18 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์
จํานวน 16 คน รวมจํานวนเด็ก 34 คน อัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 280 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 60 (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) (ส่วนการศึกษา)

รวม
จํานวน

327,113 บาท
50,000 บาท

จํานวน

277,113 บาท

รวม
จํานวน

50,000 บาท
30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลผาสิงห์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(ส่วนการศึกษา)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรั บใช้ใ นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลผาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ส่วนการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 432,000 บาท
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (ตั้งแต่เด็กอนุบาล – ป.6)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านผาตูบ จํานวน 49 คน และโรงเรียน
บ้านผาสิงห์ จํานวน 59 คน รวมจํานวนเด็ก 108 คน อัตรา
มื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 60 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมารจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาสิงห์ จํานวน 64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ตามโครงการ
ครูจ้างสอนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2553 ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ แผนงานการศึ กษา และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 43 (ส่วนการศึกษา)
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาตูบ จํานวน 64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านผาตูบ ตามโครงการครู
จ้างสอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 42 (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

561,600 บาท
561,600 บาท
561,600 บาท
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
สําหรับเยาวชน ยุวชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ชุมชนตําบล
ผาสิงห์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 39 (ส่วนการศึกษา)

รวม

30,000 บาท

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

345,000 บาท

รวม
รวม

300,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น การควบคุมและป้องกันโรค
ต่าง ๆ, โรคติดต่อตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล,การควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก , รณรงค์ควบคุมโรคติดต่ออื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าอบรม
สัมมนา จัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ จัดทําป้ายรณรงค์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 47 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯเช่น ค่าตอบแทน อปพร.ปฏิบัติงานกู้ชีพ
ค่าวั สดุ เครื่ องแต่ งกายค่ าป้ ายประชาสั มพั นธ์ ค่ าวัสดุ เชื้ อเพลิ ง
ค่าเวชภัณฑ์และยาฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) หน้า 50 (สํานักงานปลัด)
3. โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การฝึกอบรม รณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอาหารและอาหารว่างฝึกอบรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 47 (สํานักงานปลัด)
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4. โครงการจัดการขยะมูลฝอยตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้ไส้เดือน
เช่น พันธุ์ไส้เดือน บ่อเลี้ยงไส้เดือน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 74 (สํานักงานปลัด)
5. โครงการเสริม ซ่อม สร้าง สุขภาพชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสารพิษในเลือด ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ติดตามโรคในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โรคเรื้อรังต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 51 (สํานักงานปลัด)
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพป้องกันโรคแทรก
ซ้อนในกลุม่ ผูป้ ่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทบี่ ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น จัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 50 (สํานักงานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็ นค่ าจั ดซื้อสารที มีฟอสเพื่ อป้ องกันโรคไข้ เลือดออก,
ค่าจัดซื้อน้ํายาเคมีพ่นหมอกควัน ,ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ
เช่ น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ,โรคซาร์ ,โรคไข้ ห วั ด นก,โรคเมอร์ ส ,
โรคปากเท้าเปื่อย โค กระบือ,น้ํายาตรวจปัสสาวะ ,น้ํายาดับกลิ่น
รถขยะ, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 50 (สํานักงานปลัด)

รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. สนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานประจําหมู่บ้านในเขต อบต.ผาสิงห์ จํานวน 6 หมู่บ้าน ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1501
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) หน้า 46 (สํานักงานปลัด)

รวม
รวม
จํานวน

45,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวยากจนในตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการช่วยเหลือครอบครัว
ผู้ยากจนในพื้นที่ตําบลผาสิงห์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 55
(สํานักงานปลัด)

รวม

50,000 บาท

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,134,400 บาท

รวม
รวม
จํานวน

944,400 บาท
944,400 บาท
762,900 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

121,500 บาท

จํานวน

18,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลที่
ควรได้ รั บ ตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาบริ การต่ างๆ
, ค่ าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริการ/เย็บเล่มหนังสือ/เข้าปก
หนังสือ และค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 86 (ส่วนโยธา)

รวม
รวม
จํานวน

1,190,000 บาท
960,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,
ครุภัณฑ์สํานักงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ
อาคาร ถนน ฝายและทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 91(ส่วนโยธา)

จํานวน

700,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุ มชน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 89 (ส่วนโยธา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ทําการหรือ
ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ
โคมไฟ และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 89 (ส่วนโยธา)

รวม
จํานวน

230,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 86
(ส่วนโยธา)
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ตะปู น็อต กระจก
สังกะสี กระเบื้องฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 89 (ส่วนโยธา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกสําหรับปริ้นเตอร์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นซีดีรอม เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
เช่น Memory chip ,Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card)
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เมาส์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89
(ส่วนโยธา)

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านมงคลนิมิต หมูท่ ี่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านมงคลนิมิต
หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ ที่ 14/2558 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 94
(ส่วนโยธา)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาตูบ หมูท่ ี่ 1
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า ก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริมเหล็ กตะแกรง
สําเร็จรูป บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์
เลขที่ 23/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559พ.ศ.2561) หน้า 18 (ส่วนโยธา)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรง
สําเร็จรูป บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป
บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่
11/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 18 (ส่วนโยธา)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

4,825,000 บาท

รวม
รวม

4,825,000 บาท
4,825,000 บาท

จํานวน

541,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรง
สําเร็จรูป บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป
บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่
32/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนและตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 19 (ส่วนโยธา)
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางเชื่อม
บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า ก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริมเหล็ กตะแกรง
สําเร็จรูปพร้อมทางเชื่อมหินคลุก บ้านผาตูบ
หมู่ที่ 7
ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 26/2558 ตั้งจ่ายจาก
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 19
(ส่วนโยธา)
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2
(จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป
บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนอบต.ผาสิงห์ เลขที่
16/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อบต.ผาสิงห์ จํานวน
50,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน
จํานวน 450,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 18 (ส่วนโยธา)
6. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. และบ่อพักน้ํา คสล.
บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. และบ่อพักน้ํา คสล.
บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 12/2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 76
(ส่วนโยธา)
7. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพักน้ํา คสล.
และถนน คสล. บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพักน้ํา คสล.
และถนน คสล. บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลน
อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 13/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 76 (ส่วนโยธา)
8. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก
บ้านผาตูบ หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านผาตูบ
หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 27/2558 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตาม

จํานวน

189,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

360,000 บาท

จํานวน

195,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

86

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 76 (ส่วนโยธา)
9. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4 ตาม
แบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่28/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 40 (ส่วนโยธา)
10. โครงการก่อสร้างรั้ว อบต. ผาสิงห์ หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว อบต.ผาสิงห์ หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลน
อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 25/2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 93 (ส่วนโยธา)
11. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ ง และซ่ อ มแซมระบบเสี ย งตามสาย
มีรายละเอียดดังนี้
- ชุดลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิตฮอร์ ขนาด 150 W 10 ตัว
- หม้อแปลง LINE MATCHING 10 ตัว
- สายลําโพงชนิดดรอปวายด์ 3,000 เมตร
- เครื่องขยายเสียงชนิด POWER MIXER MONO
กําลังขับไม่น้อยกว่า 650 W มีช่อง INPUT USB, SD CARD
1 เครื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 25 (ส่วนโยธา)

จํานวน

552,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

จํานวน

103,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4
ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 29/2558 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 21 (ส่วนโยธา)
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
จํานวน
บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเศรษฐี
หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลน อบต.ผาสิงห์ เลขที่ 24/2558 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 21
(ส่วนโยธา)

98,000 บาท

187,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
หน้า 87 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น การฝึกอบรม, การจัด
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ, ดูแลและห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ,กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อาสาสมัครผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล/เงินรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2561) หน้า 66 (สํานักงานปลัด)
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
เพื่ อใช้ จ่ายตามโครงการ ฯ เช่ น ค่าอาหาร ค่ าวั สดุอุ ปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 66 (สํานักงานปลัด)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่วัยชรา
อย่างมีความสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การฝึกอบรม การจัด
นิทรรศการ ทัศนศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 66
(สํานักงานปลัด)
5. โครงการอบรมศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การฝึกอบรม การจัด
นิทรรศการ ทัศนศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 66 (สํานักงานปลัด)

รวม

540,000 บาท

รวม
รวม

490,000 บาท
490,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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6. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชน ยุวชน
และประชาชนตําบลผาสิงห์ เช่น การฝึกอบรม /จัดนิทรรศการ /
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ /ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561)
หน้า 57 (สํานักงานปลัด)
7. โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 85 (สํานักงานปลัด)
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 62
(สํานักงานปลัด)
9. โครงการร้านค้าชุมชนหรือตลาดนัดริมทาง (ตลาดสีเขียว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้านค้าชุมชนหรือตลาด
นัดริมทาง (ตลาดสีเขียว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 32 (สํานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1.อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและกองทุนอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและกองทุนอาสาสมัครเพื่อน
ช่วยเพื่อน เป็นค่าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อน
ช่ วยเพื่ อน ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ และค่ าใช้ จ่ ายอื่ นๆที่ จํ าเป็ นต่ อการ
ดําเนินงานฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้ างความเข้ มแข็ ง ของชุ ม ชน และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 94 (สํานักงานปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการรับเสด็จ ฯ
เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการรับเสด็จฯ เช่น จัดซื้อธงชาติ ,
ธงสัญญาลักษณ์ , พระบรมฉายาลักษณ์,ค่าจ้างเหมาติดตั้งต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) หน้า 84 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหามหาราชินีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2561)
หน้า 67 (สํานักงานปลัด)
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราชและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) หน้า 67
(สํานักงานปลัด)
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจํา ฯลฯ เช่น ค่าอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 57
(ส่วนการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเยาวชน ตําบลผาสิงห์

รวม

235,000 บาท

รวม
รวม

235,000 บาท
235,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

270,000 บาท

รวม
รวม

270,000 บาท
270,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการจัดกิจกรรมกีฬาเยาวชน
เช่น ไทคัพ , อําเภอเมืองน่านคัพ ,การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ฯ
เพื่อให้เยาวชนในตําบลผาสิงห์ ได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 53 (ส่วนการศึกษา)
2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การแข่งขันกี ฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิ น
เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 55 (ส่วนการศึกษา)
3. โครงการแข่งขันกีฬาตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการและตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561) หน้า 52 (ส่วนการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีเลี้ยงเจ้าหลวงผาตูบ, ประเพณีเลี้ยงเจ้าหลวง
ผาสิงห์,ประเพณีงานวันสงกรานต์ , ประเพณีงานลอยกระทง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการและตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561)
หน้า 67 (ส่วนการศึกษา)
2. โครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลผาสิงห์
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 68
(ส่วนการศึกษา)
3. โครงการงานประเพณีขนึ้ ถ้ําผาตูบและของดีตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ําผาตูบฯ เช่น
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าสนับสนุนผู้เข้าประกวด
ค่าพลุตัวหนังสือและพลุอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม

497,000 บาท

รวม
รวม

440,000 บาท
440,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท
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ค่าตกแต่งเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 34 (ส่วนการศึกษา)
4. โครงการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ต่าง ๆ ได้รับการสืบทอดไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 67 (ส่วนการศึกษา)
5. โครงการพุทธศาสนา
เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ในการส่งเสริมเด็กนักเรียนได้ทํากิจกรรม
ในการทําสมาธิ ถือศีลภาวนาตามหลักพุทธศาสนาฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 59 (ส่วนการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนเทศบาลตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน
จํานวน 5,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นโครงการจั ดงานประเพณี แปดเป็ งไหว้
พระธาตุเขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวั ฒนธรรมและนั นทนาการ และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 79 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเท่านั้น)
(ส่วนการศึกษา)
2.อุดหนุนเทศบาลตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน
จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 79 (จะดําเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จ ากคณะอนุ ก รรมการ
อํานวยการการกระจายอํ านาจให้แ ก่องค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วเท่านั้น) (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

57,000 บาท
57,000 บาท
7,000 บาท

92

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลผาสิงห์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลผาสิงห์ ตามโครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสักการะเจ้าหลวงผาตูบ , โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมสักการะเจ้าหลวงผาสิงห์ , โครงการอนุรักษ์สืบ
สานศิล ปะตี ก ลองบู ชา (ก๋ องปู จา)ฯลฯ โดยถือ ปฏิบัติต าม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.
2561) หน้า 80 (ส่วนการศึกษา)

จํานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ตําบลผาสิงห์
เพื่ อใช้จ่ ายในการบริ หารจั ดการและพั ฒนาศูนย์ ฯ เช่ น ค่ าวั สดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ,ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการศูนย์ ฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559พ.ศ.2561) หน้า 37 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการส่งเสริมการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการส่งเสริมการเกษตร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 37 (สํานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
จานพรวน วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 89 (สํานักงานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการสํารวจป่าชุมชนที่สาธารณะประโยชน์ และ
อนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 72 (สํานักงานปลัด)
2. โครงการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.2561) หน้า 72 (สํานักงานปลัด)

รวม

40,000 บาท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,255,987 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,255,987 บาท
735,987 บาท
120,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมของพนั กงานจ้างใน
สั งกั ดองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลผาสิ งห์ ในอั ตราร้ อยละห้ า
โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด
ที่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561 ) หน้า 84 (สํานักงานปลัด)
2. เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน จํานวน 9 คน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1381
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561)
หน้า 52 (สํานักงานปลัด)
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3. สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจําเป็นต่างๆ เช่น
เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรืออื่น ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่
12 มีนาคม /2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 486,700.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 75,287.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) หน้า 84 (สํานักงานปลัด)

จํานวน

561,987 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล (สปสช)
จํานวน 100,000- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพใน
ระดับท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
และหนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท
0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559พ.ศ.2561) หน้า 51 (สํานักงานปลัด)
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลผาสิงห์
จํานวน 100,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นสมทบกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนใช้ จ่ ายในการ
ดํ าเนิ น งานตามโครงการฯลฯ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) หน้า 94
(สํานักงานปลัด)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับ
ตามกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับ
ตามกฎหมายจราจรทางบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง (สํานักงานปลัด)

จํานวน

215,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.)
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.5/ว34
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.5/ว35

จํานวน

195,000 บาท
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ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง และตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2559- พ.ศ.2561 ) หน้า 84 (สํานักงานปลัด)
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ปกติหรือบําเหน็จรายเดือน จํานวน 2 คน โดยถือปฏิบัติตาม
หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นที่ มท 0808.5/ว896
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (สํานักงานปลัด)

จํานวน

110,000 บาท

