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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จำนวนทั้งสิ้น 22,850,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวงควง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 และ 14 สิงหาคม 2557 และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอศรี
สมเด็จ ตามหนังสืออำเภอศรีสมเด็จ ที่ รอ 0037.20/1532 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
โดยจำแนกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
1. ด้านบริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

จำนวน

10,313,700 บาท

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จำนวน

490,900 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา

จำนวน

3,245,440 บาท

2.2 แผนงานสาธารณสุข

จำนวน

973,620 บาท

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวน

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

จำนวน

127,600 บาท

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน

141,000 บาท

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน

796,220 บาท

835,500 บาท

3. ด้านการเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จำนวน

4,028,810 บาท

3.2 แผนงานการเกษตร

จำนวน

951,360 บาท

3.3 แผนงานการพาณิชย์

จำนวน

120,000 บาท

4. ด้านการดำเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น

จำนวน
ยอดรวม

825,850 บาท
22,850,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้านวิธีการงบประมาณ รายละเอียดตาม
สำเนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แนบท้ายประกาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง โทร 0-4361-1393
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16

กันยายน 2558
(นายประเสริฐ พรมมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

!
ที่ รอ 87301/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา101ฯ , ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน ,
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองแวงควง , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง ,
กำนันตำบลหนองแวงควง , ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , ประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

จำนวน

1

ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง ในการประชุม
สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 8 และ 14 สิงหาคม 2557 และได้รับอนุมัติจาก
นายอำเภอศรีสมเด็จ ตามหนังสืออำเภอศรีสมเด็จ ที่ รอ 0037.20 / 1532 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง จึงขอความร่วมมือท่านปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การประกาศ
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสรุปโครงการ
พัฒนา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประเสริฐ พรมมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

สรุปโครงการพัฒนา
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประมาณการรายรับ
1) รายได้หมวดภาษีอากร

จำนวน

9,639,000

บาท

2) รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

จำนวน

261,000

บาท

3) เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน

5,500,000

บาท

รวม

15,400,000

บาท

สรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนาดังนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ

893,878

บาท

1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

จำนวน

2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7

จำนวน

263,000

บาท

3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8

จำนวน

227,800

บาท

4) โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6

จำนวน

บาท

99,680 บาท

5)โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ อป.พร. อบต.หนองแวงควง จำนวน
2. แผนงานการศึกษา

205,000

บาท

1,452,200

บาท

จำนวน

30,000

บาท

2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 ฯ จำนวน

521,500

บาท

1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

งบประมาณ

98,398

ร.ร.หนองคูโคกขุมดิน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ำเงิน
3) อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 ฯ จำนวน
4) อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน

จำนวน

5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.)จำนวน
6) ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

7) วัสดุเครื่องแต่งกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

3. แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ

361,400

บาท

254,800
204,500
60,000

บาท

บาท
บาท

20,000 บาท
195,600 บาท

1) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน

50,400 บาท

2) โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก

จำนวน

7,000 บาท

3) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

18,200 บาท

4) อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 10,000 บาท จำนวน
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

1) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

จำนวน

2) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

จำนวน

5. แผนงานรักษาความสงบภายใน

120,000 บาท
160,000 บาท
60,000 บาท
100,000 บาท

งบประมาณ

140,500 บาท

1) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

จำนวน

46,500 บาท

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวน

54,000 บาท

3) โครงการจัดซื้อวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4) อุดหนุนโครงการหมู่บ้านปลอดอาชญากรรม
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จำนวน
จำนวน

งบประมาณ

15,000 บาท
25,000 บาท
77,250 บาท

1) โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2555

จำนวน

17,250 บาท

2)โครงการ อบต.เคลื่อนที่

จำนวน

40,000 บาท

3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก จำนวน

20,000 บาท

7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ

1) โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล

จำนวน

90,000 บาท

2) โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ

จำนวน

60,000 บาท

3) โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์

จำนวน

5,000 บาท

4)โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จำนวน

100,000 บาท

5) จัดซื้อวัสดุ การกีฬา ให้กับหมู่บ้าน

จำนวน

97,500 บาท

6) โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับประชาชน

จำนวน

5,000 บาท

7)โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 จำนวน

136,900 บาท

8)โครงการจัดงานบุญประเพณีตำบลหนองแวงควง

100,000 บาท

9)โครงการฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

จำนวน

จำนวน

649,400 บาท

10,000 บาท

10) อุดหนุนโครงการจัดตั้งวงดนตรีโปงลาง

จำนวน

15,000 บาท

11) อุดหนุนโครงการจัดตั้งวงกลองยาว

จำนวน

10,000 บาท

12) อุดหนุนกลุ่มเยาวชนหมู่ที่3,4,8,9,12จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน
8. แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

20,000 บาท
158,360 บาท

1) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554

จำนวน

18,500 บาท

2) โครงการอบรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักมูลสุกรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว
จำนวน
22,300 บาท
3) โครงการอบรมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและเชื้อบิวเวอร์เรีย จำนวน

26,100 บาท

4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
จำนวน

18,000 บาท

5) โครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน

53,460 บาท

6) จัดซื้อวัสดุการเกษตร

20,000 บาท

จำนวน

9. แผนงานงบกลาง

งบประมาณ 1,405,632 บาท

1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

642,000 บาท

2) เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

126,000 บาท

3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

24,000 บาท

4) สงเคราะห์เด็กในครอบครัว

จำนวน

15,000 บาท

5) สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง

จำนวน

12,000 บาท

6) สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

จำนวน

99,000 บาท

7) สมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

198,636 บาท

8) สมทบกองทุน สปสช.

จำนวน

48,996 บาท

9) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน

20,000 บาท

10) สมทบโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดน่าอยู่

จำนวน

20,000 บาท

10) เงินสำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

10. แผนงานบริหารทั่วไป (เงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค)
งบประมาณ 10,267,180 บาท
1) งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)

จำนวน

7,170,700

บาท

2) งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคล้ง)

จำนวน

1,651,560

บาท

3) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)จำนวน

1,444,920

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 15,400,000 บาท

บาท

