


 

                 

     

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 



 

 

ส่วนที่  1 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน     จังหวัดสกลนคร 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ   
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 
  

          ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
      
               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 26,187,934.71 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,734,184.87 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,873,083.62 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 190,000.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
   (1) รายรับจริง จ านวน 15,335,802.01 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 34,390.57 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 368.60 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 116,498.11 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 11,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 9,820,953.73 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 
 

จ านวน 5,352,591.00 บาท 
 
 
 
 



 
 

 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 9,460,898.46 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 1,941,226.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 4,823,478.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 1,492,514.46 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 311,680.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 892,000.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

      

  
        

รายการ รายรับจริง   
ปี  2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 32,598.56 32,598.00 34,380.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 43,142.60 5,102.00 42,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 147,202.01 148,700.00 147,200.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,800.00 200,700.00 80,100.00 
  หมวดรายได้จากทุน 330.00 500.00 300.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 303,073.17 387,600.00 304,480.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,042,856.91 12,019,600.00 13,084,720.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,042,856.91 12,019,600.00 13,084,720.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,352,564.00 5,877,420.00 6,297,120.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3,352,564.00 5,877,420.00 6,297,120.00 

 
รวม 

 
16,698,494.08 

 
18,284,620.00 

 
19,686,320.00 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 186,834.00 2,518,100.00 2,666,616.00 
  งบบุคลากร 5,974,650.00 6,812,040.00 7,062,840.00 
  งบด าเนินงาน 2,639,905.00 4,123,380.00 4,782,124.00 
  งบลงทุน 4,080,991.79 3,585,100.00 4,170,740.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,594,728.09 1,246,000.00 1,004,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 14,477,108.88 18,284,620.00 19,686,320.00 
 

รวม 
 

14,477,108.88 
 

18,284,620.00 
 

19,686,320.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
  
 
 

 
  

ส่วนที่ 2 

 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน     จังหวัดสกลนคร 

 

 



 

  บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,816,260 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 785,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,335,484 
  แผนงานสาธารณสุข 210,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 311,640 
  แผนงานเคหะและชุมชน 5,021,320 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 135,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 2,666,616 

 
งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 

 
19,686,320 

 

 

 

 
i



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร                                                                                                                                                   

ด้านบริหารงานทั่วไป  ( 00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)     
  

 
            

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป 

(00111) 
งานบริหารงานคลัง 

(00113) 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 3,846,960 1,340,840 5,187,800 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,691,320 0 1,691,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,155,640 1,340,840 3,496,480 
งบด าเนินงาน 2,068,960 358,400 2,427,360 
    ค่าตอบแทน 581,960 33,400 615,360 
    ค่าใช้สอย 882,000 245,000 1,127,000 
    ค่าวัสดุ 400,000 80,000 480,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 205,000 0 205,000 
งบลงทุน 135,900 65,200 201,100 
    ค่าครุภัณฑ์ 135,900 65,200 201,100 
                                             รวม 6,051,820 1,764,440 7,816,260 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนค 
ด้านบริหารงานทั่วไป  ( 00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)   
              
    

งาน 
  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
(00123) 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 637,000 637,000 
    ค่าใช้สอย 592,000 592,000 
    ค่าวัสดุ 45,000 45,000 
งบลงทุน 148,000 148,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 148,000 148,000 
                                             รวม 785,000 785,000 

 

 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนค 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)     
                
    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
(00211) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

(00212) 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 271,200 407,520 678,720 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 271,200 407,520 678,720 
งบด าเนินงาน 0 692,764 692,764 
    ค่าใช้สอย 0 271,200 271,200 
    ค่าวัสดุ 0 421,564 421,564 
งบเงินอุดหนุน 0 964,000 964,000 
    เงินอุดหนุน 0 964,000 964,000 
                                             รวม 271,200 2,064,284 2,335,484 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)   
              
    

งาน 
  

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

(00223) 
รวม งบ 

    
      

        
งบด าเนินงาน 210,000 210,000 
    ค่าใช้สอย 170,000 170,000 
    ค่าวัสดุ 40,000 40,000 
                                             รวม 210,000 210,000 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)   
              
    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
(00231) 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 311,640 311,640 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 311,640 311,640 
                                             รวม 311,640 311,640 

 

 
 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)     

 
              

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241) 
งานไฟฟ้าถนน 

(00242) 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 884,680 0 884,680 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 884,680 0 884,680 
งบด าเนินงาน 315,000 0 315,000 
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000 
    ค่าใช้สอย 220,000 0 220,000 
    ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000 
งบลงทุน 213,900 3,401,500 3,615,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 213,900 0 213,900 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,401,500 3,401,500 
งบเงินอุดหนุน 0 214,000 214,000 
    เงินอุดหนุน 0 214,000 214,000 
                                             รวม 1,413,580 3,615,500 5,029,080 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนค 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)   
              
    

งาน 
  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
(00252) 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 180,000 180,000 
    ค่าใช้สอย 180,000 180,000 
งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 
    เงินอุดหนุน 40,000 40,000 
                                             รวม 220,000 220,000 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)     
                
    

งาน 
  

งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 60,000 125,000 185,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 125,000 185,000 
                                             รวม 60,000 125,000 185,000 

 

 

 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320)     
                
    

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 
(00322) 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 60,000 75,000 135,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 75,000 135,000 
                                             รวม 60,000 75,000 135,000 

 

 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย       

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านงบกลาง  (00400) 
แผนงานงบกลาง (00410)   
              
    

งาน 
  

งบกลาง 
(00411) 

รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 2,658,856 2,658,856 
    งบกลาง 2,658,856 2,658,856 
                                             รวม 2,658,856 2,658,856 

 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

         
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตาม 
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552   มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
และโดยอนุมัติของนายอ าเภอนิคมน้ าอูน 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 19,686,320 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 19,686,320 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,816,260 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 785,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,335,484 
  แผนงานสาธารณสุข 210,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 311,640 
  แผนงานเคหะและชุมชน 5,029,080 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 135,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 2,658,856 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 19,686,320 

  

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

         งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         
 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 
           (ลงนาม)  ทะเนชัย  อุปศักดิ์ 

   
            (นายทะเนชัย   อุปศักดิ์) 

   
    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

  อนุมัติ 
 

    
    (ลงนาม)  ปกาสิต  พรประสิทธิ์ 

 
           (นายปกาสิต  พรประสิทธิ์) 

 
           ต าแหน่ง นายอ าเภอนิคมน้ าอูน 

 



 
รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 อ าเภอ นิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 
   

  
 

    
  

              
รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,857.00 9,275.00 8,226.00 8,226.00 18.53 % 9,750.00 
     ภาษบี ารุงท้องที่ 21,032.50 21,030.62 21,172.56 21,172.00 -0.67 % 21,030.00 
     ภาษีป้าย 2,400.00 3,000.00 3,200.00 3,200.00 12.50 % 3,600.00 

รวมหมวดภาษีอากร 28,289.50 33,305.62 32,598.56 32,598.00     34,380.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ
ขายสุรา 

0.00 38.80 271.60 252.00 19.05 % 300.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 50.00 100.00 250.00 150.00 33.33 % 200.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 53,515.00 5,875.00 42,621.00 4,700.00 793.62 % 42,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

53,565.00 6,013.80 43,142.60 5,102.00     42,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 95,843.73 148,698.12 147,202.01 148,700.00 -1.01 % 147,200.00 



รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%)  
ปี 2561 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 95,843.73 148,698.12 147,202.01 148,700.00     147,200.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 40,100.00 230,900.00 79,800.00 200,000.00 -60.00 % 80,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,650.00 700.00 0.00 700.00 -85.71 % 100.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,750.00 231,600.00 79,800.00 200,700.00     80,100.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,644.00 435.00 330.00 500.00 -40.00 % 300.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,644.00 435.00 330.00 500.00     300.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

0.00 297,643.16 332,665.75 297,600.00 11.77 % 332,620.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 10,193,725.38 10,464,082.44 10,855,150.35 10,000,000.00 8.55 % 10,855,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

698,448.30 689,571.91 679,208.13 680,000.00 0.00 % 680,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 29,000.00 
     ภาษีสุรา 334,130.49 374,503.13 366,642.70 370,000.00 -0.92 % 366,600.00 
     ภาษีสรรพสามิต 454,483.67 645,119.05 788,651.46 645,000.00 22.17 % 788,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 11,144.32 9,405.99 8,021.60 9,000.00 11.11 % 10,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,169.56 18,643.39 12,516.92 18,000.00 -30.56 % 12,500.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 11,000.00 



รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง 

(%)  
ปี 2561 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,718,101.72 12,498,969.07 13,042,856.91 12,019,600.00     13,084,720.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
ท า 

4,283,259.00 4,092,162.00 3,352,564.00 5,877,420.00 7.14 % 6,297,120.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,283,259.00 4,092,162.00 3,352,564.00 5,877,420.00     6,297,120.00 

รวมทุกหมวด 16,222,452.95 17,011,183.61 16,698,494.08 18,284,620.00     19,686,320.00 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

        
ประมาณการรายรับรวมทั งสิ น  19,686,320   บาท  

แยกเป็น    

 รายได้จัดเก็บเอง 
 

 
1. หมวดภาษีอากร รวม 34,380 บาท 

 
  

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 9,750 บาท 
       ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดท้ังปี   
 

  
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 21,030 บาท 

       ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดท้ังปี   
 

  
1.3 ภาษีป้าย จ านวน 3,600 บาท 

       ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดท้ังปี   
 

 
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 42,500 บาท 

 
  

2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 300 บาท 
 

  
2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 200 บาท 

 
  

2.3 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 42,000 บาท 
 

 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 147,200 บาท 

 
  

3.1 ดอกเบี้ย จ านวน 147,200 บาท 
       ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดท้ังปี   
 

 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 80,100 บาท 

 
  

4.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน 80,000 บาท 
       ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดท้ังปี   
 

  
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100 บาท 

       ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดท้ังปี   
 

 
5. หมวดรายได้จากทุน รวม 300 บาท 

 
  

5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 300 บาท 
 

    

  ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
6. หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,084,720 บาท 

 
  

6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 332,620 บาท 
     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,855,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 680,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 29,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.5 ภาษีสุรา จ านวน 366,600 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.6 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 788,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.7 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 10,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 12,500 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
6.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 11,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 6,297,120 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 6,297,120 บาท 

 ค านวณเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากประมาณการ
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แลภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า และเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ ดัง
รายการต่อไปนี้ 
1. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 
4. เงินอุดหนุนส าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 



 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอ นิคมน  าอูน   จังหวัดสกลนคร 

        
                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น 19,686,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,051,820 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 3,846,960 บาท 
 

   
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,691,320 บาท 

 
   

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 551,080 บาท 
 

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   ค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล  เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 

      

 
   

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 82,120 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การ
บริ หารส่ วนต าบลและรองนายกองค์ การบริ หารส่ วน
ต าบล  ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย  ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล  เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบล   พ.ศ.   2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



   
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 82,120 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ตามบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2557 

      

 
   

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 106,400 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วย  ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล  เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบล   พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 

      

 
   

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 869,600 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2554  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

  
 
 

    

 



   
2.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,155,640 บาท 

 
   

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,623,800 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน  5   อัตรา     ประกอบด้วย 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. หัวหน้าส านักปลัด 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
5. เจ้าพนักงานธุรการ 

      

 
   

2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 90,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส านักปลัด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร   เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  (แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ฉ บั บ
ที ่2 ) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27เมษายน 2559 

      

 
   

2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 387,840 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  จ านวน 3 อัตรา   ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     
2. พนักงานขับรถยนต์                          
3. นักการภารโรง 

      

 
   

2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มอ่ืนๆ
ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



  
งบด าเนินงาน รวม 2,068,960 บาท 

 
   

1. หมวดค่าตอบแทน รวม 581,960 บาท 
 

   
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 441,960 บาท 

 

      

  1.1.1 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง  และคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/
ว 3652 ลง วันที่  17 พฤศจิกายน  2553 เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่ า ต อบแ ท น คณ ะก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ซื้ อ ห รื อ ก า ร
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

                จ านวน 30,000 บาท    
     
1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี)    โดยถือปฏิบัติตามและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เ ป็ น ร า ย จ่ า ย อ่ื น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2558 ลง
วันที่  6 พฤษภาคม 2558   

                จ านวน 411,960 บาท  
  

      

 

   

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล 
 

จ านวน 60,000 บาท 

 
   

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 

 

 

      

 



   
2. หมวดค่าใช้สอย รวม 882,000 บาท 

 
   

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   เช่น ค่าถ่ายเอกสารเข้า
เล่ม จัดท าปก หนังสือทางวิชาการระเบียบกฎหมาย ข้อบัญญัติ
ต่างๆ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  ค่าจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจ า
หมู่บ้าน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างจัดท าวารสาร   แผ่น
พับ โปสเตอร์    ป้ายประชาสัมพันธ์   เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือเพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   และจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) ค่าติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ Leased Line Internet เพ่ือใช้
ในส านักงาน และอินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ 

      

 
   

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 45,000 บาท 
 

      

  2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่าย    อ่ืน ๆ   ที่จ าเป็น    ในการรับรอง
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

 
                      จ านวน 30,000 บาท     

                   
 2.2.2เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย   หรือตามระเบียบ    หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้หรือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่างๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื่นๆ 

จ านวน 15,000 บาท  
 
 
 
 
 
 

  

      

 



   
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

2.3.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และ
การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ การเตรียมการรับเสด็จฯ กิจกรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์  และงานรัฐพิธี  ต่าง  ๆ  เป็นค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   พวงมาลา  พานพุ่มต่างๆ   ส าหรับ
พิธีการที่ส าคัญของทางราชการตามวาระและโอกาสต่าง  ๆ ถือ
ปฏิบัติจามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 
0310.4/ว 2181  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

      

 
    

2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั ง จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์การ
บริ หา รส่ วนต าบล  ตามที่ คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง
ก าหนด (กรณีครบวาระ   ยุบสภา และกรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่  และกรณี อ่ืนๆ ) อีกทั้ งการ ให้ความร่ วมมื อในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา 

      

 
    

2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ   ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ   การอบรม
สัมมนา   การประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง  รวมถึงผู้ที่ ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการและจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนาทาง
วิชาการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่ วนต าบล    ประธานสภาองค์การบริหารส่ วน
ต า บ ล    ร อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น
ต าบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล    รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

      

 



    
2.3.4 โครงการ อบต. หนองบัวพบประชาชน จ านวน 2,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  อบต.หนอง
บัวพบประชาชน ในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการจัดท าสื่อต่างๆ  การเชิญชวน
ประชาชนรับฟังการประชุมสภา การจัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล  ฯลฯ 2561  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับ
ที ่3 หน้า 170 

      

 
    

2.3.5 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า  วารสารและสื่อ
อ่ืน ๆ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ   ผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  ตลอดจนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี  (พ.ศ .  2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 8 หน้า 174 

      

 
    

2.3.6 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 5 หน้า 172 

      

 
    

2.3.7 โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฏหมายในการปฏิบัติงาน 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบและข้อ
กฏหมายในการปฏิบัติงานปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 12 หน้า 178 

      

 
    

2.3.8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและหลักปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายและหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ล าดับที่ 7 หน้า 174 
 

      

 



    
2.3.9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชน 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เช่น การจัดท า
ประชาคม การฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 9 หน้า 175 
 

      

 
   

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของ
องค์การบริ หารส่ วนต าบลเช่ น  เครื่ อง พิม พ์ดีด  เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องโทรสาร    เครื่องถ่าย
เ อ ก ส า ร  เ ค รื่ อ ง ตั ด ห ญ้ า เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ก ล้ อ ง
ถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ  รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 

      

 
   

3. หมวดค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 
 

   
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เ พ่ื อ เป็นค่ าจั ดซื้ อ วั สดุ ส านั ก งานที่ จ า เป็น ในการ ใช้ ใน
ส านักงาน    อาทิเช่น    กระดาษ   ปากกา   ดินสอ  แฟ้ม
เอกสาร  แบบพิมพ์ ตรายาง  ธงชาติ   ฯลฯ 

      

 
   

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

เช่นฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
      

 
   

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
 

      
  เ พ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว    เช่น   แปรงขัด

ห้องน้ า   ไม้กวาดสบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ 
      

 
   

3.4 ประเภทวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
 

      
  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อวัสดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่น    อาทิ

เช่น    น้ ามันดี เซล    น้ ามัน เบนซิน   น้ ามัน เครื่ อง   จาร
บี   ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง   รถจักรยานยนต์ 

      

 
   

3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันจ านวนวันละ 2 ฉบับ
ต่อหมู่บ้านและส าหรับประจ าส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวน  1  แห่ง และหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน 
 
 
  

      

 



   
3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   อ า ทิ
เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นCD  หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  และวัสดุ อ่ืนที่ ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

      

 
   

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท 
 

   
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์ 

      

 
   

4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
 

   
4.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

      

 
   

4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด  ค่าเช่า พ้ืนที่ เว็ปไซต์  ค่าสื่อสาร
อ่ืน  ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว 

      

 
  

งบลงทุน รวม 135,900 บาท 
 

   
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 135,900 บาท 

 
   

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       
 

    
1.1.1 ค่าจัดซื อเก้าอี นั่งปฏิบัติงาน จ านวน 1,300 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนั่งปฏิบัติงานจ านวน1ตัว       
 

    

1.1.2 ค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 2 บาน 
เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า จั ดซื้ อตู้ เ ก็ บ เ อกสารกระจกบาน เลื่ อน          
ขนาด 2 บาน   จ านวน 2  หลังๆละ 3,800 บาท 

จ านวน 7,600 บาท 

 
   

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
1.2.1 ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั งโต๊ะ จ านวน 16,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐาน 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด

      

 



ไม่น้อยกว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด  SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

    
1.2.2 ค่าจัดซื อเครื่องปริ นเตอร์สี จ านวน 7,700 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐาน 
-  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier ,  
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย    
กว่า  4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย ไ ร้ ส า ย  (Wi-Fi) ไ ด้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

      

         
 

      
 



    
1.2.3 ค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า จ านวน 3,300 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel 
 หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 

      

 
   

1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
 

      
  เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุก

ประเภท  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบริหารงานคลัง รวม 1,764,440 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,340,840 บาท 

  
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,340,840 บาท 

  
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,130,240 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   พนักงานส่วน
ต าบล  จ านวน   4 อัตรา  ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการกองคลัง     
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

      

  
1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร   เรื่องหลัก 
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ลงวันที่  27 เมษายน  2559 

      

  
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 144,600 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างราย

เดือน  จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย  
1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

      

  
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  ตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ   ให้แก่

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
      

 
งบด าเนินงาน รวม 358,400 บาท 

  
1. หมวดค่าตอบแทน รวม 33,400 บาท 

  
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 23,400 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล       

  
1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล       

  
2. หมวดค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

  
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 55,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จัดท า
ปกหนังสือทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ  ค่าจ้างเหมา
แบกหามสัมภาระ ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Net 
work)   ค่าจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร และค่าจ้างเหมาผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ 
 
 
 
 

      



 

  
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

   
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ    ค่าเช่าที่ พักและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ   ส าหรับการเดินทางไปราชการ    การฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวและเพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

      

   
2.2.2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เพ่ือน าไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ีแผนงานบริหารงานทั่วไป ล าดับที่ 14 หน้า 180 

      

  
2.3ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสารเครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป  ตู้ โต๊ะฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

      

  
3. หมวดค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

  
3.1  ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการใช้ในส านักงานอาทิเช่น

กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสารแบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติฯลฯ 
      

  
3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์แผ่นCD หมึกปริ้น

เตอร์โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และวัสดุอ่ืนที่ใช้งาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

      

 
งบลงทุน รวม 65,200 บาท 

  
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 65,200 บาท 

  
1.1 ประเภทเงินครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
1.1.1 ค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 2 บาน จ านวน 15,200 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกขนาด 2 บาน

เลื่อน  จ านวน4 หลังๆละ 3,800 บาท 
      

  
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภท  ให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      



 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 785,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 637,000 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 432,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงอเนกประสงค์ ,พนักงานประจ ารถน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 
เพ่ือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าบริการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯลฯ 

      

   
1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.2.1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน  การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์  รวมทั้งการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ การรักษาเวรยาม
สถานที่ราชการ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  มท 0804.5/ว 1634   ลงวันที่   22 
กันยายน  2557  และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0804.4/ว 668 ลงวันที่  27 มีนาคม 25560 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานการรักษาความสงบภายในล าดับ
ที ่1 หน้า 167 

      

    
1.2.2 โครงการฝึกอบรม อปพร.ใหม่และทดแทน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.ใหม่และทดแทน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ล าดับที่ 2 หน้า 167 

      

    
1.2.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ความช านาญ ให้แก่ สมาชิก อป
พร. ต าบลหนองบัว  ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการและค าสั่งผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.
ต าบลหนองบัว  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก  ที่  มท  0808.2/ว  3795 ลงวั นที่17 พฤศจิ กายน2552 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358  ลง
วันที่ 29  ตุลาคม  2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ล าดับที่ 3 หน้า 168 

      



    
1.2.4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ
ภัย ให้แก่อปพร. บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน ล าดับที่ 4 หน้า 168 
 

      

   
2. หมวดค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   
2.1ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 45,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อค่าจัดหาชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท  
 

      

  
งบลงทุน รวม 148,000 บาท 

   
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 148,000 บาท 

   
1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
1.1.1 ค่าจัดซื อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 
10 วัตต์ 

จ านวน 28,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ า

ที ่ขนาด 10 วัตต์  จ านวน 1 เครือ่ง 
      

    
1.1.2 ค่าจัดซื อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FMชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FMชนิดมือ

ถือ 5 วัตต์  จ าวน 10 เครื่องๆละ 12,000 บาท 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 271,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 271,200 บาท 

   
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 271,200 บาท 

   
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 271,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง

นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,064,284 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 407,520 บาท 

   
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 407,520 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 234,120 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง

คร ูจ านวน 1 อัตรา 
      

   
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 149,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง  ต าแหน่งผู้ช่วย

ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 1 อัตรา 
      

   
1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ

ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 692,764 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 271,200 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของต าบลหนองบัว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 4 
หน้า 90 
 

      

    
1.1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น การเข้าค่าย การฝึกอบรม
ต่ า ง  ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี  (พ.ศ .2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา
ล าดับที่ 5 หน้า 91 
 
 

      



    
1.1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 156,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์  ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน
จ านวน  ๒๔๕วั น  ตามหนั งสื อกรมส่ ง เสริ มการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น  ที่  ม ท  0816.2/ ว 3301 ล ง วั น ที่  1 4 
มิถุนายน  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 1 หน้า 89 
 

      

    
1.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน รายหัว) 

จ านวน 54,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
สมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองบัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ที่  ม ท  0816.2/ ว 3301 ล ง วั น ที่  1 4 
มิถุนายน  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 3 หน้า 90 
 

      

   
2. หมวดค่าวัสดุ รวม 421,564 บาท 

   
2.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 421,564 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน
จ านวน ๒ แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านอูนโคก โรงเรียนบ้านหนองบัว
บ า น   แ ล ะ ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก จ า น ว น  ๑  แ ห่ ง   ใ น
อัตรา ๗.๓๗  บาท/คน/วันจ านวน ๒๖๐ วัน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .
2561  2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา 
ล าดับที่ 2 หน้า 89 
 
 

      



 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 964,000 บาท 

   
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 964,000 บาท 

   
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 964,000 บาท 

      

  1.1.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านอูนโคก 
เ พ่ื อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บ สนุ น ก า รศึ กษ า
เป็น  ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอูนโคก ใน
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน    จ านวน 200 วัน  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0816.2/ว3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 1 
หน้า 189 
  
                                              จ านวน  496,000  บาท 
 
1.1.2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองบัวบาน 
เ พ่ื อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รส่ ง เ ส ริ ม สนั บ สนุ น ก า รศึ กษ า
เป็น  ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
บาน ในอัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน    จ านวน 200 วัน  ตาม
หนั งสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0816.2/ว
3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน  2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 2 
หน้า 189 
   
 
                                             จ านวน  256,000  บาท 
 
 
 
 
 

      



 
1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูนโคก โครงการคา่ยพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา ล าดับ ที่ 4หน้า 190 
 
                                                จ านวน  20,000 บาท 
 
1.1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูนโคก โครงการคา่ยพัฒนาวิชาการ
เตรียมการทดสอบระดับชาติ     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเตรียมการ
ทดสอบระดับชาติ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับ 
ที่ 3 หน้า 190 
       
                                                  จ านวน  20,000 บาท 
 
1.1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูนโคกโครงการพัฒนาวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย     ตามโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับ ที่ 5 หน้า 190 
 
                                               จ านวน  100,000 บาท 
 
1.1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบานโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมนักเรียน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับ ที่ 6 หน้า 191 
 
                                                 จ านวน  20,000 บาท 

      

   

 

 

      



 
1.1.7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบานโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศึกษา ล าดับ ที่ 7 หน้า 191 
 
                                                 จ านวน  26,000 บาท 
 
1.1.8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน  โครงการพัฒนา
วิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แผนงาน
การศึกษา ล าดับ ที่ 8 หน้า 192 

 
                                                 จ านวน  26,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 210,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ทั้งในส่วน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองหรือสนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการในลักษณะบูรณาการ  เช่นการ
ด า เ นิ น ก า ร ป้ อ ง กั น ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง   เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น
โรงเรียน สถานศึกษา  ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กิจกรรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  โดย
ถือปฏิบัติตามหนั งสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด มท 0810.3/ว 1102  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2557 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 2378  ลง
วันที่  3 พฤศจิกายน  2558 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 1 หน้า 181 

      

    
1.1.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตต าบล
เช่น  ไข้เลือดออก    ไข้หวัดนก  พิษสุนัขบ้า  เอดส์    ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 1 หน้า 98 

      

    
1.1.3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงาน
สาธารณสุข ล าดับที่ 4 หน้า 100 
 

      

    
1.1.4 โครงการฝึกอบรมสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมสนับ 
สนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 3 หน้า 182 
 
 

      



    
1.1.5 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 2 หน้า 98 
 

      

    
1.1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสาธารณสุข ล าดับ
ที ่3 หน้า 99 
 

      

   
2. หมวดค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
2.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  น้ ายาเคมีก าจัด
ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท 0810.5/
ว 0995  ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.10/729  ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2560 กุมภาพันธ์  2560  และโรคสัตว์อ่ืน  ฯลฯ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 311,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 311,640 บาท 

   
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 311,640 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 311,640 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล  ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,413,580 บาท 

  
 งบบุคลากร รวม 884,680 บาท 

   
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 884,680 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 666,040 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   พนักงานส่วนต าบลจ านวน
2  อัตรา     ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  
2. นายช่างโยธา 

      

   
1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนคร  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2559 ลงวันที่27 เมษายน  2559 

      

   
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 164,640 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว    ประกอบด้วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
      

   
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตลอดจนเงินเงินเพิ่มอ่ืนๆ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 315,000 บาท 

   
1. หมวดค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบล       

   
2. หมวดค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   
2.1ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  เข้า
เล่มจัดท าปก  หนังสือทางวิชาการระเบียบ  กฎหมาย ข้อบัญญัติ
ต่าง ๆ  แผนพัฒนาต าบล  แผนชุมชน   ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ   ค่าจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่ 
บ้านค่าโฆษณาและเผยแพร่    ค่าจ้างจัดท าวารสาร    แผ่น
พับ โปสเตอร์    ป้ายประชาสัมพันธ์   เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   หรือเพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   ฯลฯ 

      



 

   
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ   ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ    การอบรมสัมมนา    การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างและเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   สัมมนาทางวิชาการ  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ของ พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 

      

   
2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล    เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด   เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องโทรสาร    เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องตัดหญ้าเครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป ตู้
โต๊ะ  รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

      

   
3. หมวดค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   
3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เ พ่ื อ เป็ นค่ า จั ดซื้ อ วั สดุ ส านั ก งานที่ จ า เ ป็ น ในการ ใช้ ใ น

ส า นั ก ง าน    อาทิ เ ช่ น กร ะดาษ  ปากกา    ดิ นสอ   แ ฟ้ม
เอกสาร แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ     ฯลฯ 

      

   
3.2ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่น

ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
      

   
3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง   อาทิเช่น อิฐ หิน ทราย

ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง   สังกะสี   ไม ้  ฯลฯ 
      

   
3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  อาทิเช่น แผ่นดิสก์ แผ่น
CD  หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
และวัสดุอ่ืนที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

      



 

  
งบลงทุน รวม 213,900 บาท 

   
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 213,900 บาท 

   
1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 213,900 บาท 

      
  เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,615,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 3,401,500 บาท 

   
1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,401,500 บาท 

   
1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
1.1.1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน  า  คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดเริ่มต้น  บ้านนายบุญธรรม  เจริญรส  ถึง ทุ่งนา หมู่ที่  1 

จ านวน 86,000 บาท 

      

  เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าก่ อสร้ า งร่ องระบายน้ า  คอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร  พร้อมฝา 
ปิด  คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและ 
ชุมชน  ล าดับที่ 2 หน้า 139 
 

      

    
1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้น
นานายทาน วงศ์พันธ์ ถึงนานายจันทร์มาลา  วงศ์พันธ์  หมู่ที่  1 

จ านวน 127,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว
230 เมตร ถมดินคันทางสูงเฉลี่ย  0.60 เมตร ลงลูกรังหนา 
เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ  คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
0.40 x 1.00 เมตร  จ านวน  6  จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 36
ท่อน  ท าการเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์ รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
การเกษตร  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับที่ 4 หน้า 111 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้น นา
นายชาญยุทธ  สุวรรณชัยรบ  ถึง  สวนนายสุบรรณ  ค ามูล  หมู่
ที ่ 2 

จ านวน 225,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง4เมตรยาว500
เมตร  ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60  เมตร  ลูกรังหนา เฉลี่ย 0.20
เมตร  พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น3 ขนาด
0.40 x 1.00  เมตร  จ านวน 1 จุด  6  ท่อน   พร้อมท าการ
เกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์ รายละเอียดตามแบบและประมาณ
ของการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเกษตร  แผนงาน
เคหะและชุมชน  ล าดับที่ 6 หน้า 113 
 

      

    
1.1.4 โครงการก่อสร้างร่องระบายน  าบ้านนายสา ถึงบ้านนาย
ป้าน  คุณปัญญา  หมู่ที่  2 

จ านวน 489,500 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ าย เป็ นค่ าก่อสร้ า งร่ องระบายน้ า   คอนกรีต เสริ ม
เหล็ก  จ านวน   2  ช่วง  ช่วงที่  1  ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง0.40เมตรลึก0.40เมตร ยาว 93
เมตร  พร้อมฝาปิดแบบ  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที่  2   ท า
การวางท่อ  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  0.60X1.00  เมตร  ใต้
ถนน   คอนกรีต เสริม เหล็ก  เดิม   เทคอนกรีตทับหลั งท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมติดตั้งบ่อพักจ านวน10จุดยาว
95  เมตร  ความยาวรวม  188  เมตร รายละเอียดตาม แบบ
และประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและ 
ชุมชน  ล าดับที่ 6 หน้า 143 

      

        
 

      

    
1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนน  
อบจ.  หมู่ที่  3 

จ านวน 178,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนน
อบจ.จ านวน 5  จุด รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับ
ที ่10 หน้า  146 
 
 
 

      



    

1.1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน  หมู่
ที ่ 3 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4      

เมตร  ยาว  338  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถมไหล่ถนนข้างละ  
0.50  เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน   ล าดับที่ 11 หน้า 147 

จ านวน 699,500 บาท 
 
 
 
 

    

1.1.7 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มต้น
สวนนางสายทอง  นิคร  ถึง  ถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  วัดโนน
หัวช้าง  หมู่ที่  4 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน   คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง  5  เมตร  ยาว  56  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทาง 
ข้างละ  0.50  เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการ บ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน   ล าดับ
ที ่13 หน้า 148 
 

      

    

1.1.8 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มต้น
หน้าบ้าน  นายพยุงศักดิ์  ราชครุฑ  ถึง  นานางบุญไทย  ฮังกาสี  
หมู่ที่  4 

จ านวน 260,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  
4  เมตร  ยาว  110  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร และท าการลงลูกรังก่อนเทคอนกรีต  พร้อมวางท่อ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  0.40X1.0 เมตร  จ านวน  8  ท่อน 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ีแผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับที่ 14 หน้า 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    
1.1.9 โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มต้นวัด
โนนหัวช้าง ถึง นานายใส  ฮังกาสี  หมู่ที่  4 

จ านวน 428,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน   คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง   5  เมตร   ยาว   167  เมตร   หนา   0.15  เมตร   ถม 
ไหล่ถนนข้างละ   0.50  เมตร  รายละเ อียดตามแบบและ
ประมาณการขององค์ การบริ หา รส่ วนต าบลหนองบั ว
ก าหนด ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่
ดี แผนงานเคหะและ ชุมชน  ล าดับที่ 15 หน้า 150 
 

      

   
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
1.2.1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมน
ประปารอบหมู่บ้าน)  หมู่ที่  1 

จ านวน 215,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาขยายท่อเมนประปารอบ
หมู่บ้าน  จ านวน  5  สาย  ความยาวรวม 1,812 เมตร
รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ีแผนงาน เคหะและชุมชน  ล าดับที่ 1 หน้า 139 
 

      

    
1.2.2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้น นา
นางบัวค า  หัสดี ถึง นานายณรงค์เดช  เจริญรส  หมู่ที่  1 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร   ขนาด
กว้ า ง   4  เ มต ร   ย า ว   400  เ มต ร   ล ง ลู ก รั ง หน า เ ฉลี่ ย
0.20   เมตร พร้อมท าการเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์
รายละเอียดตามแบบและประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร   แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับที่  1 หน้า 108   
 

      

    
1.2.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านอูน
โคก – กุดน  าใส  หมู่ที่  1 

จ านวน 79,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรั งขนาดกว้าง  6 เมตร
ยาว 1,200 เมตร   ลงลูกรังปริมาณลูกรัง  300  ลบ.เมตร  ท า 
การเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์   รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณองค์การของบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏ
ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร   แผนงาน
เคหะและชุมชน  ล าดับที่ 2 หน้า 109 
 
 

      



    
1.2.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจุดเริ่มต้น  บ้านนายสุบรรณ 
ถึง บ้านนายอูดี  หมู่ที่ 1 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 2.50 เมตรยาว
40  เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  ท าการ ปรับแต่งผิว
ถนนด้วยรถไถ รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏใน แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับ
ที ่4 หน้า 141 
 
 

      

    
1.2.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้น นา
นายต้อย  แก้วศรีไตร ถึง นานายเปลี่ยน  แก้วศรีไตร หมู่ท่ี  1 

จ านวน 138,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตรยาว
730  เมตร  ท าการลงดินคันทางหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร
ระยะ 100  เมตร   ลงลูกรังตลอดสาย  หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร  พร้อมท าการเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์   รายละเอียด 
ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวก าหนดปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- 
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร  แผนงานเคหะและ ชุมชน   ล าดับที่ 3 หน้า 110 
 
 

      

    
1.2.6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองด้วง จุดเริ่มต้นบ้าน
นายถาวร  พลเยี่ยม ถึง หนองด้วง หมู่ที่ 1 

จ านวน 134,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว
900  เมตร เสริมคันดินถมระยะ  100  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60
เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ท าการปรับแต่งผิวถนน
ด้วยรถเกรดเดอร์ รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับ
ที ่3 หน้า  140 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

1.2.7 โครงการปรับปรุงร่องระบายน  า เปลี่ยนฝาปิดเป็นแบบ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางจ าเนียร  ศิริบุตร ถึง 
บ้านนายเมฆา  หมู่ที่  2 

จ านวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝาร่องระบายน้ า จากตะแกรงเหล็กเป็น
ฝา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 ยาว200 เมตร หนา
0.10  เมตร   จ านวน   500 ฝา  รายละเ อียดตามแบบและ
ประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ล าดับที่ 7 หน้า 144 
 
 

      

    
1.2.8 โครงการซ่อมแซมฝายน  าล้น มข. 2527 นานายวิโรจน ์ 
หมู่ที่  3 

จ านวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝายน้ าล้น  มข. 2527  ขนาดกว้าง10
เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมการเกษตร  แผนงานเคหะและชุมชน  ล าดับ
ที ่9หน้า 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 214,000 บาท 

   
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 214,000 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 214,000 บาท 

      

  1.1.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  จุดเริ่มต้นแยก
บ้านนายป้าน  คุณปัญญา  ถึง  ดอนปู่ตา  หมู่ที่  2 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง 300 เมตร
รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ เกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรม การเกษตรแผนงานเคหะและชุมชน   ล าดับ
ที ่1 หน้า 193 
 
                                        งบประมาณ  104,000  บาท 
 
1.1.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  จุดเริ่มต้น  
บ้านนายลับ  ราชครุฑ  ถึง  นานายขาล  มะลิทอง  หมู่ที่  4 
 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง 300 เมตร
รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล หนองบัวก าหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร   แผนงานเคหะและชุมชน   ล าดับ
ที ่2 หน้า 193 
 

      

                                                งบประมาณ  110,000  บาท 
                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท 

  
 งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.1.1 โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ ให้แก่
กลุ่มอาชีพในต าบลหนองบัว หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาความ
ยากจน  รวมทั้งการจัดหาวัสดุฝึกที่จ าเป็น  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 3 หน้า 135 
 

      

    
1.1.2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่
กลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซี่ยน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเพ่ือรองรับการเปิด
การค้าเสรีอาเซี่ยน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การ เกษตร แผนงานสร้ า งความเข้มแข็ งของชุมชน ล าดับ
ที ่1 หน้า 133 
 

      

    
1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเช่น การจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน และอ่ืนๆ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 5 หน้า 96 
 

      

    
1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น การฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 6
หน้า 97 
 
 

      



    
1.1.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เช่น การฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 4 หน้า 95 
 

      

    
1.1.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับ 
สนุนกิจกรรมตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1695  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่ 2 หน้า 134 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 40,000 บาท 

  1.1.1 เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพในต าบลหนองบัว 
  ซึ่งเป็นการรวมของประชาชน ที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฏหมาย
  ระเบียบหรือ ข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  หรือหนังสือสั่งการ
  ของกระทรวงมหาดไทย และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
  ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24   มิถุนายน  2559 ปรากฏ
  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนา
  ทรัพยากรมนุษย์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ล าดับที่  1 
  หน้า 203 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับต าบล/อ าเภอ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดใน
ต าบลหนองบัวและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  ล าดับที่ 1 หน้า 92 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 125,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   
1.หมวดค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

    
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา   เช่น วัน
มาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันเข้าพรรษา   ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ล าดับ
ที ่2 หน้า 102 
 

      

    
1.1.2 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมเข้มแข็ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการครอบครัว
คุณธรรมน าสังคมเข้มแข็ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ล าดับที่ 3 หน้า 93 
 
 
 
 
 
 
 

      



    
1.1.3 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม
จริยธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  ล าดับที่ 3 หน้า 103 
 

      

    
1.1.4 โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่นและงานประเพณีต่างๆในท้องถิ่น เช่นประเพณีลอย
กร ะท ง  ง านสื บ ส านวัฒ นธ ร รม  อ า เ ภ อนิ คมน้ า อู น   ฯล ฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ล าดับที่ 1 หน้า 102 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองบัว ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานการเกษตร  ล าดับที่ 1 หน้า 
183 

      

    
1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร   แผนงานการเกษตร  ล าดับที่  1 หน้า 137   
 

      

 
งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ รวม 75,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.1.1 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  (พ . ศ . 2561-2564) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  แผนงาน
การเกษตร  ล าดับที่  1 หน้า 186  

 
 
 
 
 

      



 
 

    
1.1.2 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะดูแลรักษา
ความสะอาดแหล่งน  าและชุมชน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะ และการดูแลรักษาความสะอาด
แหล่งน้ าภายในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน  แผนงานการเกษตร  ล าดับที่  3หน้า 187 

 

      

    
1.1.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนธนาคารขยะชุมชน
ต าบลหนองบัว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกองทุนธนาคารขยะชุมชนต าบลหนองบัว ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  แผนงาน
การเกษตร  ล าดับที่  4 หน้า 187 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 2,658,856 บาท 

  
งบกลาง รวม 2,658,856 บาท 

   
1. หมวดงบกลาง รวม 2,658,856 บาท 

   
1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 42,324 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ  5  ของ

จ านวนค่าจ้างของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัว 

      

   
1.2 ประเภทเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1,952,400 บาท 

      

  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ บี้ ย ยั ง ชี พผู้ สู ง อ า ยุ  ถื อ ปฏิ บั ติ  ตา มหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่  23 
มิถุนายน 2560 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ    

      

   
1.3 ประเภทเบี ยยังชีพคนพิการ จ านวน 288,000 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ ายเป็น เบี้ ยยั งชีพชี คนพิการ     ถือปฏิบัติ  ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่  23 
มิถุนายน 2560 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ    

      

   
1.4 ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 212,240 บาท 

      

  เ พ่ือจ่ ายในกรณีจ า เป็น เร่ งด่ วน   ฉุกเฉินหรือมีความจ า เป็น
เกิดขึ้น  การบรรเทาสาธารณภัย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น  วาตภัย อุทกภัยอัคคีภัย  ภัยหนาว   ตลอด
จนถึงภัยแล้ง    หรือในกรณีที่หน่วยงานต่าง  ๆ  ไม่มีงบประมาณ
รายจ่ายที่เบิกจ่ายได้  หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจ าเป็นที่จะต้อง
จ่ายหรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย   หรือมีรายจ่ายที่
นอกเหนือไปจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวง  มหาดไทย  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1672  ลงวันที่27  มิถุนายน  2557 
 
 
 
 

      



   
1.5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ในอัตราร้อย
ละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
 

      

   
1.6 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 133,892 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) อัตราร้อยละหนึ่งของจ านวนเงินรายได้โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

 


