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ค าแถลงงบประมาณ  

 ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

          เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
               

 

บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้ คณะผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
แปน  
จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกทำ่นได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยในกำร
ด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้

         1. สถานะการคลัง 
        

 

1.1 ประมาณการรายจ่ายทั่วไป 
        

 

     ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  ณ  วันที ่ 14 สิงหำคม 2563  องฺค์กำรบบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
      

 

มีสถำนะกำรเงิน  ดังนี ้  
        

 

1.1.1  เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น     
    
52,296,269.88   บำท  

      

 

1.1.2  เงินสะสม 
    
22,463,601.35   บำท  

      

 

1.1.3  ทุนส ำรองเงินสะสม 
    
18,617,021.19   บำท  

      

 

1.1.4  รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย  
        

 

         จ ำนวน 1 โครงกำร รวม         350,000.00   บำท  
      

 

1.1.5 รำยกำรกันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
        

 

จ ำนวน 3  โครงกำร รวม         447,232.00   บำท  
      

 

1.2 เงินกู้คงค้าง              -  บาท 
        

          2. การบริหารงบประมาณในปงีบประมาณ 2563  ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
       

 

(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  43,930,654.55    บาท    ประกอบด้วย 
  

 

หมวดภำษีอำกร  49.82.1   บำท  
      

 

หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ และใบอนุญำต         157,412.70   บำท  
      

 

หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน         363,662.77   บำท  
      

 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณชิย์                     -     บำท  
      

 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด         88,587.39   บำท  
      

 

หมวดรำยได้จำกกำรลุงทนุ                     -     บำท  
      

 

หมวดภำษีจัดสรร   13,351,547.59  บำท  
      

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    26,620,062.00   บำท  
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(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์          58,705.00   บำท  
      

 

(3) รายจ่ายจริง  34,856,005.85    บาท    ประกอบด้วย 
  



 

งบกลำง    11,119,373.00   บำท  
      

 

งบบุคลำกร      9,716,007.00   บำท  
      

 

งบด ำเนนิงำน       7,558,689.85   บำท  
      

 

งบลงทุน      3,719,200.00   บำท  
      

 

         งบรำยจำ่ยอื่น                     -     บำท  
      

 

งบเงินอุดหนุน      2,742,736.00   บำท  
      

 

(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล          58,705.00   บำท  
      

 

ให้โดยระบุวัตถุประสงค ์
        

 

(5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม      6,094,000.00   บำท  
      

 

(6)  รายจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                     -     บำท  
      

 

(7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้                     -     บำท  
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         ประมาณการค่าใช้จ่ายตามนัยมาตรา 35 (จะอยู่ในส่วนที่ 1 หรือ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ที ่ รายการ 
จ่ายจากเงิน หมาย

เหตุ 
 

รายได้ เงินอุดหนุน 
 

1 เงินเดือน       
 1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น 6,681,930              -      
 1.2 เงินเดือนข้ำรำชกำรครู               -    1,759,240   
 1.3 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก               -                  -      
 2 ค่าจ้าง       
 2.1 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ             -                 -      
 2.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,668,520 112,800   
 2.3 เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ำยควบกับค่ำจ้ำง/ตอบแทน 203,480 24,000   
 3 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (20 รายการ)       
 3.1 เงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร 294,000     
 3.2 เงินตอบแทนอ่ืนๆ       
   1) เงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน -     
   เงินค่ำตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงเต็มข้ัน) -      

  2) เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว 41,300     
   3) เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน

พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร (พ.ต.พ.) 
-      

  4) เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
สำธำรณสุข (พ.ต.ส.) 

-      

  5) เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนบริกำรใน
สังกัด อปท. 

80,000      

  6) เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) -      
  7) เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร

ป้องกันภัยและดับเพลิง 
-      

  8) เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กฎหมำยต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

-      

  9) เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนของครู
กำรศึกษำ (พ.ค.ศ.) 

-      

  10) เงินวิทยฐำนะ - 310,800    
  11) เงินช่วยพิเศษเก่ียวกับศพ -      
  12) เงินอ่ืนๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน -      
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ที ่ รายการ 
จ่ายจากเงิน หมาย

เหตุ รายได้ เงินอุดหนุน 
3.3 เงินสวัสดิกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนในพ้ืนที่พิเศษ 

(สปพ.) 
-     

3.4 เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

-     

3.5 เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 195,000     
3.6 เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล -     
3.7 เงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมเจ็บป่วยนอกเวลำรำชกำรฯ -     
3.8 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขท่ีไม่

ปฏิบัติเวชส่วนตัว 
-     

3.9 เงินค่ำเช่ำบ้ำน 696,000     
3.10 เงินท ำขวัญส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง -     
3.11 เงินเกี่ยวกับศพข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ซึ่งถึงแก่ควำม

ตำยในระหว่ำงเดินทำงไปรำชกำร 
-     

3.12 เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ -     
3.13 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำรฯ (ชคบ.) -     
3.14 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฐำนะนำยจ้ำง) 130,000     
3.15 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 222,670     

3.16 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร -     
3.17 บ ำเหน็จควำมชอบค่ำทดแทนและกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่และ

ประชำชน ผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือช่วยรำชกำรเนื่องในกำรป้องกัน
อธิปไตยและรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ  

-     

3.18 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปี (โบนัส) 

70,000     

3.19 ทุนกำรศึกษำ       
3.20 เงินเกษียณอำยุก่อนก ำหนด -     

  ยอดค่าใช้จ่ายตาม ม.35 ของข้อ 1.1 11,282,900 2,206,840 22.63 
  ยอดค่าใช้จ่ายตาม ม.35 ของข้อ 1.2 13,489,740   27.05 
  ยอดค่าใช้จ่ายตาม ม.35 ของข้อ 1.3 11,282,900   22.63 
  ยอดประมาณการรายจ่ายประจ าปีทั้งหมดของข้อ 1.4 49,866,700     
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
2.1  รายรับ    

 
รายรับ 

   รับจริงปี     
2562 

    ประมาณการ    
ปี 2563 

   ประมาณการ 
ปี 2564 

หมวดภาษีอากร         

     ภำษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำง  -        40,000.00         100,000.00  

     ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ       70,554.79                60,000   -  
     ภำษีบ ำรุงท้องที ่       82,582.05                10,000   -  

     ภำษีปำ้ย       49,717.00                60,000               60,000  

รวมหมวดภาษีอากร 202,853.84 170,000 160,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ         2,677.20                  2,500                 2,500  

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร                 -                       200                   200  

     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล         3,000.00                  3,000                 3,000  

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์           660.00                  1,000                 1,000  

     ค่ำปรับกำรผดิสัญญำ      105,734.00                80,000             140,000  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         112,071.20                86,700             146,700  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

     ดอกเบี้ย      349,456.64               300,000             300,000  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน         349,456.64  300,000 300,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

     ค่ำขำยแบบแปลน  -   -             100,000  

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ      100,300.00               100,000             120,000  

     อุทิศให้  -                       -     -  

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 100,300 100,000 220,000 

หมวดภาษีจัดสรร       

     ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน      431,201.31               400,000             400,000  

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ  10,078,381.65            9,400,000         10,000,000  

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ    3,171,358.05            3,341,750           3,300,000  

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ       50,827.29               140,000             140,000  

     ภำษีสุรำ  -   -   -  

 

     ภำษีสรรพสำมติ    7,576,423.21            7,000,000           7,300,000  
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     ค่ำภำคหลวงแร่       58,268.83                53,000               65,000  

     ค่ำภำคหลวงปโิตรเลียม       66,822.24                70,000               55,000  
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรมตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดนิ 

     175,228.00               100,000             180,000  

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชน้้ ำบำดำล           510.00                  2,550   -  

รวมหมวดภาษีจัดสรร     21,609,020.58      20,507,300.00    21,440,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่
และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

 27,928,537.00          27,644,000         27,600,000  

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         27,928,537          27,644,000         27,600,000  

รวมทุกหมวด     50,302,239.26          48,808,000         49,866,700  
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลำง 12,678,410.00 16,058,140.00 16,337,170.00 
  งบบุคลำกร 11,318,053.00 12,828,110.00 14,407,990.00 
  งบด ำเนินงำน 8,615,703.59 10,316,550.00 9,185,040.00 
  งบลงทุน 2,862,600.00 4,886,200.00 5,009,000.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 4,192,193.83 4,719,000.00 4,902,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,666,960.42 48,808,000.00 49,866,700.00 
รวม 39,666,960.42 48,808,000.00 49,866,700.00 

      

 

 


