


 

                 

     

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 



 

ส่วนที่  1 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน     จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 



 
ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้   
  1. สถานะการคลัง   
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้   
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 28,424,664.49 บาท   
      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 18,075,838.48 บาท   
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,775,134.82 บาท   
      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 

บาท   
      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 211,745.00 บาท   
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท   
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561   
    (1) รายรับจริง จ านวน 17,864,835.00 บาท ประกอบด้วย   
      หมวดภาษีอากร จ านวน 36,324.60 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 68,331.20 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 165,039.87 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 600.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 210.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 11,391,822.33 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 6,202,507.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
 
 
 
 



 
 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 12,781,296.91 บาท ประกอบด้วย 

      งบกลาง จ านวน 2,204,280.00 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 5,547,413.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 2,503,788.24 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 1,366,850.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,158,965.67 บาท 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 308,500.00 บาท 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 
รายรับ รายรับจริง ปี  

2560 
ประมาณการ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 34,390.57 34,380.00 36,300.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,500.60 42,500.00 10,400.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 149,090.47 147,200.00 200,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,000.00 80,100.00 10,100.00 
  หมวดรายได้จากทุน 580.00 300.00 500.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 197,561.64 304,480.00 257,300.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,423,149.43 13,084,720.00 13,516,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
13,423,149.43 13,084,720.00 13,516,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,258,113.00 6,297,120.00 6,380,100.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
6,258,113.00 6,297,120.00 6,380,100.00 

รวม 19,878,824.07 19,686,320.00 20,153,400.00 

 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2560 

ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 2,329,820.00 2,658,856.00 2,690,430.00 

  งบบุคลากร 6,479,490.00 7,062,840.00 7,961,040.00 

  งบด าเนินงาน 2,939,960.91 4,782,124.00 4,875,530.00 

  งบลงทุน 3,405,480.00 3,964,500.00 2,685,900.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,115,868.35 1,218,000.00 1,940,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,270,619.26 19,686,320.00 20,153,400.00 

รวม 16,270,619.26 19,686,320.00 20,153,400.00 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอนิคมน  าอูน     จังหวัดสกลนคร 

 

 



 
  บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,714,130 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 869,920 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,303,460 
  แผนงานสาธารณสุข 215,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 336,360 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 155,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,624,100 
  แผนงานการเกษตร 80,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 2,690,430 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 20,153,400 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)     
    

งาน งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

 งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

รวม 
งบ 

  
    

งบบุคลากร 4,291,560 1,409,960 5,701,520 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,691,320 0 1,691,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,600,240 1,409,960 4,010,200 
งบด าเนินงาน 2,310,810 488,400 2,799,210 
    ค่าตอบแทน 625,810 28,400 654,210 
    ค่าใช้สอย 1,122,000 380,000 1,502,000 
    ค่าวัสดุ 400,000 80,000 480,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 163,000 0 163,000 
งบลงทุน 1,157,100 26,300 1,183,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 1,157,100 26,300 1,183,400 
งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 
                                             รวม 7,789,470 1,924,660 9,714,130 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)     
    

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

(00121) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

(00123) 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 307,920 0 307,920 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 307,920 0 307,920 
งบด าเนินงาน 0 562,000 562,000 
    ค่าตอบแทน 0 50,000 50,000 
    ค่าใช้สอย 0 512,000 512,000 
                                             รวม 307,920 562,000 869,920 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)     
    

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
(00211) 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

(00212) 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 284,520 422,520 707,040 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 284,520 422,520 707,040 
งบด าเนินงาน 0 676,420 676,420 
    ค่าใช้สอย 0 277,850 277,850 
    ค่าวัสดุ 0 398,570 398,570 
งบเงินอุดหนุน 0 920,000 920,000 
    เงินอุดหนุน 0 920,000 920,000 
                                             รวม 284,520 2,018,940 2,303,460 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)   
    

งาน 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

(00223) รวม งบ 
  
    

      

งบด าเนินงาน 135,000 135,000 
    ค่าใช้สอย 95,000 95,000 
    ค่าวัสดุ 40,000 40,000 
งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 
    เงินอุดหนุน 80,000 80,000 
                                             รวม 215,000 215,000 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)   
    

งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231) 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 336,360 336,360 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 336,360 336,360 
                                             รวม 336,360 336,360 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00240)   
    

งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

(002414) 
รวม งบ 

  
    

      

งบด าเนินงาน 165,000 165,000 
    ค่าใช้สอย 165,000 165,000 
                                             รวม 165,000 165,000 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)     
    

งาน 
งานกีฬาและนันทนาการ 

(00262) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(00263) 
รวม งบ 

  
    

      

งบด าเนินงาน 50,000 105,000 155,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 105,000 155,000 
                                             รวม 50,000 105,000 155,000 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)     
    

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

(00311) 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
(00312) 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 908,200 0 908,200 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 908,200 0 908,200 
งบด าเนินงาน 302,900 0 302,900 
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000 
    ค่าใช้สอย 227,900 0 227,900 
    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000 
งบลงทุน 10,000 1,492,500 1,502,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,492,500 1,492,500 
งบเงินอุดหนุน 0 910,500 910,500 
    เงินอุดหนุน 0 910,500 910,500 
                                             รวม 1,221,100 2,403,000 3,624,100 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

  

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 

    
งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 
(00322) 

รวม งบ 
  
    

      

งบด าเนินงาน 50,000 30,000 80,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 30,000 80,000 
                                             รวม 50,000 30,000 80,000 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 
ด้านงบกลาง (00400)                                                                                                                                                                       
แผนงบงบกลาง (00410) 

    
งาน 

งบกลาง 
(00411) 

รวม งบ 
  
    

      

งบกลาง 2,690,430 2,690,430 
    งบกลาง 2,690,430 2,690,430 
                                             รวม 2,690,430 2,690,430 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

 
                   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552   มาตรา มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว และโดยอนุมัติของนายอ าเภอนิคมน้ าอูน 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
20,153,400 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 20,153,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,714,130 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 869,920 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 2,303,460 
  แผนงานสาธารณสุข 215,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 336,360 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 155,000 
ด้านการเศรษฐกิจ     
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,624,100 
  แผนงานการเกษตร 80,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน     
  แผนงานงบกลาง 2,690,430 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 20,153,400 

 

 
 
 
 



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
         งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
         
 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

             ทะเนชัย อุปศักดิ์ 
               (นายทะเนชัย  อุปศักดิ์) 

           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

     อนุมัติ 
 

    
           วรสรณ์   ป้อมไชยา 

 
           (นายวรสรณ์   ป้อมไชยา) 

 
                  ต าแหน่ง  นายอ าเภอนิคมน  าอูน 

 

         



รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 อ าเภอ นิคมน  าอูน  จังหวดัสกลนคร 
         
                รายการ  

  

รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9,275.00 8,226.00 9,753.37 9,750.00 -1.54 % 9,600.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 21,030.62 21,172.56 21,037.20 21,030.00 12.70 % 23,700.00 
     ภาษีป้าย 3,000.00 3,200.00 3,600.00 3,600.00 -16.67 % 3,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 33,305.62 32,598.56 34,390.57 34,380.00     36,300.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 38.80 271.60 368.60 300.00 0.00 % 300.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 100.00 250.00 0.00 200.00 -50.00 % 100.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 5,875.00 42,621.00 2,132.00 42,000.00 -76.19 % 10,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,013.80 43,142.60 2,500.60 42,500.00     10,400.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 148,698.12 147,202.01 149,090.47 147,200.00 35.87 % 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 148,698.12 147,202.01 149,090.47 147,200.00     200,000.00 



รายการ 
รายรับจริง 

ประมาณการ 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
       

     ค่าขายแบบแปลน 230,900.00 79,800.00 11,000.00 80,000.00 -87.50 % 10,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 700.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 231,600.00 79,800.00 11,000.00 80,100.00     10,100.00 

หมวดรายได้จากทุน               

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 435.00 330.00 580.00 300.00 66.67 % 500.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 435.00 330.00 580.00 300.00     500.00 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 297,643.16 332,665.75 324,188.16 332,620.00 -9.81 % 300,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,464,082.44 10,855,150.35 11,115,863.75 10,855,000.00 2.35 % 11,110,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 689,571.91 679,208.13 653,584.57 680,000.00 -4.41 % 650,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 29,156.09 29,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสุรา 374,503.13 366,642.70 370,006.84 366,600.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 645,119.05 788,651.46 891,672.98 788,000.00 81.47 % 1,430,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 9,405.99 8,021.60 15,824.36 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 18,643.39 12,516.92 11,548.68 12,500.00 -12.00 % 11,000.00 



รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 0.00 11,304.00 11,000.00 -54.55 % 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,498,969.07 13,042,856.91 13,423,149.43 13,084,720.00     13,516,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

4,092,162.00 3,352,564.00 6,258,113.00 6,297,120.00 1.32 % 6,380,100.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,092,162.00 3,352,564.00 6,258,113.00 6,297,120.00     6,380,100.00 
รวมทุกหมวด 17,011,183.61 16,698,494.08 19,878,824.07 19,686,320.00     20,153,400.00 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

        
ประมาณการรายรับรวมทั งสิ น   20,153,400   บาท  แยกเป็น 

   
 รายได้จัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 36,300 บาท 

 
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 9,600 บาท 
     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 23,700 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ภาษีป้าย จ านวน 3,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 10,400 บาท 

 
  

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 300 บาท 
     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 100 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท 

 
  

ดอกเบี้ย จ านวน 200,000 บาท 
     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,100 บาท 

 
  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 10,000 บาท 
     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท 

 
  

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 500 บาท 
 

    

ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี 
 
 
 
 
 

  

 



 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,516,000 บาท 
 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 300,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 11,110,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 650,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,430,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 10,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 11,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 5,000 บาท 

     ค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับรวบยอดทั้งปี   
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 6,380,100 บาท 

 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า ค านวณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากประมาณการรวมเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า และเงินอุดหนุนทั่วไป
ก าหนดวัตถุประสงค์  

จ านวน 6,380,100 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 อ าเภอ นิคมน  าอูน   จังหวัดสกลนคร 
   

 
    

                    ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น 20,153,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,789,470 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 4,291,560 บาท 
  

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

  
   

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 551,080 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 
 

      

  
   

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

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.   2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 

      

  
   

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 82,120 บาท 
  

      

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2554 แก้ไข

      

  



เพ่ิมเติม(ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 

   
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 106,400 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้ งนี้ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่ า
ด้วย  ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภา
องค์ ก ารบริ หา รส่ วนต าบล    พ .ศ .  2554 แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ( ฉบั บ
ที ่2 ) พ.ศ. 2557 

      

  
   

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 869,600 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทัง้นี้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล,เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



   
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,600,240 บาท 

  
   

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,058,560 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล
จ านวน  6  อัตรา ประกอบด้วย 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. หัวหน้าส านักปลัด 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
5.นักทรัพยากรบุคคล 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 
  

      

  
   

2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 90,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส านักปลัด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27เมษายน 2559 

      

  
   

2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 397,680 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว  จ านวน 3 อัตรา   ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     
2. พนักงานขับรถยนต์                          
3. นักการภารโรง 

      

  
   

2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  ตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆให้แก่

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,310,810 บาท 
  

   
1. หมวดค่าตอบแทน รวม 625,810 บาท 

  
   

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 515,810 บาท 

  

      

  1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรม 
การ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฯลฯตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค. 0402.5/ว 156 ลงวันที่19กันยายน  2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

จ านวน  30,000 บาท        
1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วน  
ต าบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)   โดยถือ

   

  



ปฏิบัติตามและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2558 ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2558    

     จ านวน  485,810 บาท        

   
1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล       
  

   
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบล 

      

  
   

2. หมวดค่าใช้สอย รวม 1,122,000 บาท 
  

   
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    เช่น  ค่าถ่ายเอกสารเข้า
เล่ม จัดท าปก หนังสือทางวิชาการระเบียบกฎหมาย  ข้อบัญญัติ
ต่างๆ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่า
จัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน  ค่าโฆษณาและ
เ ผ ย แ พ ร่   ค่ า จ้ า ง จั ด ท า ว า ร ส า ร   แ ผ่ น พั บ  โ ป ส เ ต อ ร์  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์  เอกสารสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  และจ่าย
เป็นค่าติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) ค่าติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ Leased Line Internet เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน และอินเตอร์เน็ตต าบล ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  ค่าจ้าง
เหมาส ารวจและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมวในเขตต าบลหนองบัว 
ฯลฯ   

      

  
   

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 45,000 บาท 
  

      

  2.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย    อ่ืน ๆ   ที่จ าเป็น    ในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ ไปนิ เทศงาน   ตรวจงาน   หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  



2.2.2เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งตาม
ก ฎ ห ม า ย    ห รื อ ต า ม ร ะ เ บี ย บ     ห รื อ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้หรือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  และเพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารค่า
เครื่องดื่มต่างๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ 

จ านวน 15,000 บาท 

   
2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

2.3.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันและการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ การเตรียมการรับเสด็จฯ กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และงานรัฐพิธี ต่าง ๆ เป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา  พานพุ่มต่างๆ   ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ในการจัดงาน ค้าป้าย ส าหรับพิธีการทีส่ าคัญของทางราชการตามวาระ
และโอกาสต่าง  ๆ เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561
ถึง 2564)  หน้า 102 ล าดับที่ 2 
 

      

  
    

2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่ าที่ พักและค่าใช้จ่ าย อ่ืน   ๆ    ที่ เกี่ ยว เนื่ องในการเดินทางไป
ราชการ   ในการอบรมสัมมนา    การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ของ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  รวมถึงผู้ที่ได้รับค าสั่งให้
ปฏิบัติราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไข้เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

  



- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 ถึง 2564) หน้า 177 ล าดับที่ 11 

    
2.3.3 โครงการ อบต.หนองบัวพบประชาชน จ านวน 2,000 บาท 

  

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  อบต.หนองบัวพบ
ประชาชน ในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่   การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโดยการจัดท าสื่อต่างๆ การเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุม
สภา การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  ฯลฯ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุค่าป้ายโครงการค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561
ถึง 2564)  หน้า 170 ล าดับที่ 3 

      

  
    

2.3.4 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสารและสื่ออ่ืนๆ ใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ  ผลการด าเนินงานประจ าปี
ตลอดจนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง
2564)   หน้า 174 ล าดับที่ 8 

      

  
    

2.3.5 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล  พ . ศ . 2537 (แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ฉ บั บ ที่  6) พ . ศ . 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้า172 ล าดับ
ที ่5 
 
 
 
 

      

  



    

2.3.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชน/กลุ่มอาชีพ 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร /สมาชิก
สภา อบต./พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชน/กลุ่ม
อาชีพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดู
ง า น  ค่ า วั ส ดุ  ค่ า อ า ห า ร   ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 )
พ.ศ.2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง 2564)หน้า176 ล าดับ
ที ่10 

      

  
    

2.3.7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที่  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564)หน้า
175 ล าดับที่ 9 

      

  
   

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 350,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตัดหญ้าเครื่องปรับอากาศ
กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ  รถยนต์ส่วนกลางรถจักรยานยนต์ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

 

 

 

      

  



 

   
3. หมวดค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

  
   

3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการใช้ในส านักงาน อาทิ

เช่นกระดาษ  ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร  แบบพิมพ์ ตรายาง  ธงชาติ
ฯลฯ 

      

  
   

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นฟิวส์

สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
      

  
   

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรงขัดห้องน้ า  ไม้

กวาดสบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ 
      

  
   

3.4 ประเภทวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    อาทิเช่น   น้ ามัน

ดี เ ซล    น้ ามั น เบนซิน   น้ ามั น เครื่ อ ง   จารบี    ส าหรั บรถยนต์
ส่วนกลาง   รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 

      

  
   

3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ส าหรับบริการประชาชนด้าน

ขอมูลข่าวสาร       

  
   

3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   อาทิเช่น  แผ่นดิสก์ แผ่น

CD  หมึกปริ้นเตอร์ โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุอื่นที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

      

  
   

4. ค่าสาธารณูปโภค รวม 163,000 บาท 
  

   
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์ และศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ประจ าต าบล รวมทั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลหนองบัว 

      

  
   

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 48,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ต
การ์ด ค่าเช่าพ้ืนที่เว็ปไซต์ ค่าสื่อสารอ่ืน  ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว   

      

  



 
 

  
งบลงทุน รวม 1,157,100 บาท 

  
   

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,157,100 บาท 
  

   
1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       

  
    

1.1.1 ค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 2 บาน จ านวน 7,600 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนขนาด2บาน
จ านวน 2  หลังๆ ละ 3,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด  2 บาน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่19
มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 103 ล าดับที่ 13 
  

      

  
    

1.1.2 ค่าจัดซื อเต็นส์ขนาดใหญ่ จ านวน 80,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นส์ผ้าใบขนาดใหญ่จ านวน4หลังๆละ
20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ เต็นส์ผ้าใบ ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร  โครงสร้างท าด้วยเหล็กอาบ
สังกะสี ผ้าใบพร้อมถุงเก็บ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 107 ล าดับที่ 24 

      

  
   

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
  

    
1.2.1 ค่าจัดซื อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวน 814,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
จ านวน1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะส าเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แคบ 4 ประต ูรวมเครื่องปรับอากาศปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า110กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

      

  



-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที่19
มีนาคม 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 106 ล าดับที่ 20 

   
1.3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

  
    

1.3.1ค่าจัดซื อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์  จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์  1ชุด ประกอบด้วย 
1. ล าโพงฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ จ านวน 4 ชุด  
2. เครื่องขยายเสียง ก าลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 
3. ไมค์ จ านวน 1 ตัว 
4. ชุดสายล าโพง สายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่19
มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 108 ล าดับที่ 26 

      

  
   

1.4 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
  

    
1.4.1 ค่าจัดซื อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่19
มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 106 ล าดับที่ 19  

      

  
   

1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
1.5.1ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า3.5 GHz หรือดีกว่าจ านวน
1 หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

      

  



-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วยเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี
พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 103 ล าดับที่ 12 

        
 

      
  

    
1.5.2 ค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า จ านวน 5,200 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
 

      

  



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 102 ล าดับที่ 9 
 

    
1.5.3 ค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์จาก
โรงงานผู้ผลิต 

จ านวน 4,300 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 103 ล าดับที่ 11 

      

  
   

1.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
  

    
1.6.1ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภท  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

  
   

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  

    

1.1.1 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอนิคมน  าอูน  
จังหวัดสกลนคร   

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอนิคมน้ าอูน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561หน้า 97 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 1,924,660 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,409,960 บาท 
  

   
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,409,960 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,194,320 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   พนักงานส่วนต 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  เรื่อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่ วนต าบล  (แก้ไขเ พ่ิมเติมฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2559 ลงวันที่
27 เมษายน  2559 

      

  
   

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 149,640 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนจ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย  

1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
      

  
   

1.4 ประเภทเงนิเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มอ่ืนๆ  ให้แก่

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 488,400 บาท 
  

   
1. หมวดค่าตอบแทน รวม 28,400 บาท 

  
   

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 23,400 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล       
  

   
1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล       
  

   
2. หมวดค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท 

  
   

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
  

    
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

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

      

  



 
 

   
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

2.2.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ส าหรับการเดินทางไปราชการ   การ
ฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงาน
ส่วนต าบลและ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561ถึง
2564) หน้า 177 ล าดับที่ 11 

      

  
    

2.2.2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 150,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีกฏ 
หมายก าหนดและการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือ
น าไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดท าแผนที่แม่บทคัดลอก
ข้อมูลที่ดิน และส ารวจภาคสนาม ค่าวัสดุ เป็นไปตาม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/
ว 462 ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2551 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ ว 67 ลง
วันที่  9  มกราคม 2555 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่19  กุมภาพันธ์ 2561 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 180 ล าดับ
ที ่14  

      

  



 

   
2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป  ตู้ โต๊ะฯลฯ เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ

      

  
   

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 เช่นแผ่นดิสก์  แผ่นCD หมึกปริ้น

เตอร์โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และวัสดุอ่ืนที่ใช้งาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 26,300 บาท 
  

   
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท 

  
   

1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  

    
1.1.1 ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า3.5 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด  SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

      

  



- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 103 ล าดับที่ 12 

        
 

      
  

    
1.1.2 ค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2,600 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หนา้ต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปีพ.ศ.2561ณ วันที่23 พฤษภาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 102 ล าดับที่ 9 

      

  
    

1.1.3 ค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จ านวน 7,700 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน                                                               
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
FAX ภายในเครื่องเดียวกัน                                                     
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)                                          
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
1200x4,800 dpi                                                                
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)                                                    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 
10 ภาพต่อนาที(ipm)                                                            

      

  



- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้                           
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi          
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)                   
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า                               
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา                                    
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์                           -
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561  หน้า 102 ล าดับที่ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 307,920 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 307,920 บาท 
  

   
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 307,920 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 307,920 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล

จ านวน  1   อัตรา ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

      

  
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 562,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 562,000 บาท 

  
   

1. หมวดค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อป
พร.) ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดสาธารณภัย หรือกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้ด าเนินการตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

  
   

2. หมวดค่าใช้สอย รวม 512,000 บาท 
  

   
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 432,000 บาท 
  

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิ งอเนกประสงค์  ,พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิ ง
อเนกประสงค์ เพ่ือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ
ค่าบริการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น ฯลฯ 

      

  
   

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

2.2.1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
เช่น การด าเนินการป้องกันอุบัติ เหตุทางถนน   การตั้ งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญเช่นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ รวมทั้งการ
ป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ การรักษาเวรยามสถานที่ราชการ เป็นต้นโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ป้าย
รณรงค ์
   

      

  



 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที ่ 22 กันยายน  2557   
- หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)
หน้า 167 ล าดับที่ 1 
 

    
2.2.2 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันภัยและระงับภัย ให้แก่อปพร. บุคลากรในหน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไปโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมา
ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร ว่ า ง พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า วั ส ดุ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้า168ล าดับ
ที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
แผนงานการศึกษา 

  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 284,520 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 284,520 บาท 

  
   

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 284,520 บาท 
  

   
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 284,520 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 

      

  
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,018,940 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 422,520 บาท 

  
   

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 422,520 บาท 
  

   
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 243,840 บาท 

  
      

  เ พ่ื อจ่ าย เป็ น เ งิ น เ ดื อน   ให้ แก่พนั ก งานส่ วนต าบล   ต าแหน่ ง
คร ูจ านวน 1 อัตรา 

      

  
   

1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 154,680 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง  ต าแหน่งผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็กจ านวน 1 อัตรา 
      

  
   

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆให้แก่

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 676,420 บาท 
  

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 277,850 บาท 

  
   

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 18,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ ค้าจ้างเหมาประกอบอาหาร  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564)
หน้า 90 ล าดับที่ 4 
 
 

      

  



 

    
1.1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชน เช่น การเข้าค่าย การฝึกอบรมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ  ค่ าสมนาคุณวิทยากร  ค่ า เ ช่ าที่ พั กและสถานที่   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  (พ . ศ . 2561
ถึง 2564)  หน้า 91  ล าดับที่ 5 

      

  
    

1.1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

จ านวน 16,950 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์  เป็นค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/
ว  1918 ล ง วั น ที่  16 มิ ถุ น า ย น  2552 แ ล ะ ห นั ง สื อ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0893.3/ว  1658 ล ง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 

      

  
    

1.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 151,900 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์  ในอัตราคน
ละ ๒๐ บาท/คน/วันจ านวน ๒๔๕วัน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.2/ ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561ถึง 2564) หน้า 89 ล าดับ
ที ่1 
 
 
 

      

  



 

    
1.1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน รายหัว) 

จ านวน 51,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
- หนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วั น ที่  22  มี น า ค ม  2559    เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่
ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  หน้า 90 ล าดับที่ 3 

      

  
   

2. หมวดค่าวัสดุ รวม 398,570 บาท 
  

   
2.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 398,570 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน
จ านวน ๒ แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านอูนโคก โรงเรียนบ้านหนองบัว
บาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๑ แห่ง  ในอัตรา ๗.๓๗  บาท/
คน/วันจ านวน ๒๖๐ วัน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
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 . 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561ถึง 2564) หน้า 89 ล าดับ
ที ่2 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 920,000 บาท 
  

   
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 920,000 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    
1.1.1 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อุดหนุนโรงเรียน
บ้านอูนโคก 

จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.  2561-2564) เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 73  ล าดับที่ 2 

      

  
    

1.1.2 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมนักเรียน อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
บัวบาน 

จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.  2561-2564) เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 74  ล าดับที่ 4 

      

  



    
1.1.3 โครงการค่ายพัฒนาวิชาการเตรียมการทดสอบระดับชาติ    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูนโคก 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเตรียมการ
ทดสอบระดับชาติ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 73  ล าดับที่ 1 

      

  
    

1.1.4 โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ   อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 

จ านวน 26,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.  2561-2564) เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 75  ล าดับที่ 6 

      

  
    

1.1.5 โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูนโคก 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 73  ล าดับที่ 3 

      

  
    

1.1.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
บัวบาน 

จ านวน 244,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็น  ค่าอาหาร
กลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ในอัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน    จ านวน 200 วัน  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561ถึง 2564)หน้า 189 ล าดับ
ที ่2 

      

  
    

1.1.7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอูนโคก จ านวน 464,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเป็น  ค่าอาหาร
กลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอูนโคกในอัตราคนละ 20 บาท/
คน/วัน    จ านวน 200 วัน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

      

  



ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561ถึง2564)หน้า189 ล าดับ
ที ่1 

    
1.1.8 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน จ านวน 26,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 74  ล าดับที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
แผนงานสาธารณสุข 

  
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 215,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 135,000 บาท 

  
   

1.หมวดค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย  ค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นด่วนมากมท 0816.5/
ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม 2560   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า
181 ล าดับที่ 1 

      

  
    

1.1.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเขตต าบลเช่น   ไข้ เลือดออก    ไข้หวัดนก  พิษสุนัข
บ้า  เอดส์    ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ าย  ค่ าวั สดุ  ค่ าจั ดซื้ อน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง  ค่ าจ้ า ง เหมาประกอบ
อาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิ ท ย า ก ร  ค่ า จ้ า ง เ ห ม า พ่ น ห ม อ ก ค วั น แ ล ะ น้ า ย า เ ค มี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล    พ . ศ . 2537 แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ฉ บั บ ที่  6 พ . ศ . 2552 
 - เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  (พ . ศ .  2561ถึ ง 2564)
หน้า 98 ล าดับที่ 1  

      

  
    

1.1.3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชน จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันโรค
เอดส์ในเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

      

  



 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 100
ล าดับที่  4 

    
1.1.4 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออกก าลังกาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
จัดท าป้าย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า วั ส ดุ  ค่ า ส ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   พ . ศ . 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564) หน้า 98 ล าดับ
ที ่2 

      

  
   

2. ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
  

   
2.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  น้ ายาเคมี
ก าจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทรายอะเบท วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและโรคติดต่ออ่ืนๆ  

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 
  

   
1.หมวดเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน       
  

    

1.1.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสมบูรณ์ตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

จ านวน 6,200 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 
 

      

  



 
 

    

1.1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสมบูรณ์ตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสมบูรณ์ตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคหนอน พยาธิในชุมชน 

จ านวน 5,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคหนอน 
พยาธิในชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสูงตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

จ านวน 6,200 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่

      

  



3 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

    

1.1.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสูงตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสูงตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคหนอน พยาธิในชุมชน 

จ านวน 5,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
หนอน พยาธิในชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองบัวบานตามโครงการตาม
แนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 

จ านวน 6,200 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

  



- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

    

1.1.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองบัวบานตามโครงการตาม
แนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองบัวบานตามโครงการตาม
แนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคหนอน พยาธิในชุมชน 

จ านวน 5,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
หนอน พยาธิในชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  
    

1.1.10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านอูนโคกตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและ

จ านวน 6,200 บาท 

  



สุขภาพเด็ก 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่
3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอูนโคกตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 

จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 

      

  

    

1.1.12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอูนโคกตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคหนอน พยาธิในชุมชน 

จ านวน 5,800 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
หนอน พยาธิในชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม

      

  



เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 76  ล าดับที่ 1 
 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 336,360 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 336,360 บาท 
  

   
1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 336,360 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 336,360 บาท 
  

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง   นักพัฒนา
ชุมชน  จ านวน 1 อัตรา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 165,000 บาท 
  

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 

  
   

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
ระยะสั้น การท าไม้กวาดดอกหญ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นไป
ตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
2145  ลงวันที่  11 ตุลาคม 2560  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
24 ลงวันที่ 4 มกราคม  2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) หน้า 135 ล าดับ
ที ่3 

      

  
    

1.1.2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม
อาชีพเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซี่ยน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี
อาเซี่ยน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
เป็นไปตาม 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)หน้า133 ล าดับ
ที ่1 

      

  



 

    
1.1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
แม่บ้านและกลุ่มสตรี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้าย  ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง 2564)หน้า96 ล าดับ
ที ่5  

      

  
    

1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2145  ลงวันที่  11 ตุลาคม 2560  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
24 ลงวันที่ 4 มกราคม  2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564) หน้า 97 ล าดับ
ที ่6 

      

  
    

1.1.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย  ค่าสมนาคุม
วิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  เป็นไปตาม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  



 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่  11 ตุลาคม 2560  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
24 ลงวันที่ 4 มกราคม  2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 95ล าดับ
ที ่4 

    
1.1.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชด าริหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตามแนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วยค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
เป็นไปตาม 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว
1659  ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561ถึง2564) หน้า 134 ล าดับ
ที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
  

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

  
   

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับต าบล/อ าเภอ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ระดับต าบล/อ าเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุกีฬา ค่าชุด/ถุง
เท้านักกีฬา ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ               
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)หน้า 92 ล าดับ
ที ่1 

      

  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 105,000 บาท 

  
   

1. หมวดค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา  เช่น วนั
มาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันเข้าพรรษา   ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)หน้า 102 ล าดับ
ที ่2 

      

  
    

1.1.2 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมจริยธรรม โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและสถานที่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)หน้า103 ล าดับ
ที ่3 

      

  



 
 

    
1.1.3 โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีลอยกระทง) จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย  ค่าจ้าง
เหมาจัดท ากระทงและตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงติดตั้ง
รถขบวนแห่ ค่าวัสดุ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256 ถึง2564)หน้า102 ล าดับ
ที ่1 

      

  
    

1.1.4 โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีวันสงกรานต์) จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียงติดรถยนต์ขบวนแห่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงิน
รางวัลส าหรับการประกวดและการแข่งขันค่าวัสดุ ค่าโล่ หรอืถ้วยรางวัล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)หน้า102 ล าดับ
ที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,221,100 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 908,200 บาท 
  

   
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 908,200 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 704,200 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 

1.ผู้อ านวยการกองช่าง 
2.นายช่างโยธา 

      

  
   

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ลงวันที่27
เมษายน 2559 

      

  
   

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 138,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว จ านวน 1 อัตรา ประกอบด้วย 
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

      

  
   

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  ตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้แก่

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 302,900 บาท 
  

   
1. หมวดค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 5,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล       
  

   
2. หมวดค่าใช้สอย รวม 227,900 บาท 

  
   

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
  

    
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จัดท า
ปกหนังสือทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ  ค่าจ้างเหมา
แบกหามสัมภาระ ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย
ภายใน (Local Area Net work)   ค่าจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูล
ข่าวสาร ฯลฯ 
 
 
 

      

  



 
 

   
2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส าหรับการเดินทางไปราชการ   การ
ฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงาน
ส่วนต าบลและ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง 2564) หน้า 177 ล าดับที่ 11 

      

  
   

2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 127,900 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเช่น ถนนและสิ่งสาธารณูปการ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องโทรสาร   เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
ตั ด ห ญ้ า เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ก ล้ อ ง ถ่ า ย รู ป  ตู้  โ ต๊ ะ   ร ถ ย น ต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

      

  
   

2. ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
  

   
2.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น ที่ จ า เ ป็ น ใ นก า ร ใ ช้ ใ น
ส านักงาน   อาทิเช่น   กระดาษ   ปากกา   ดินสอ  แฟ้มเอกสาร  แบบ
พิมพ์ ตรายาง  ธงชาติ   ฯลฯ 

      

  
   

2.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่น

ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
      

  
   

2.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 
  

      
  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  อาทิ เ ช่ น  อิ ฐ  หิ น  ทร าย

ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ไม้ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

      

  
   

2.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์  แผ่นCD หมึกปริ้น

เตอร์โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และวัสดุอ่ืนที่ใช้งาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

      

  



 
 
 

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

  
   

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

  
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภท  ให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
      

  
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน รวม 2,403,000 บาท 
  

  
งบลงทุน รวม 1,492,500 บาท 

  
   

1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,492,500 บาท 
  

   
1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

  

    

1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานายสุวัช   
ถึงสวนนางยุพิน โถชารี  หมู่ที่ 1 

จ านวน 171,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  440  
เมตร  ดินถมคันทางสูงเฉลี่ย  0.40  เมตร  ดินลูกรังหนาเฉลี่ย  0.20
เมตร  ท าการวางท่อ  คสล.มอก.ชั่น 3 ขนาด 0.40 x 1.00  เมตร  
จ านวน  1  จุด  6  ท่อน  ท าการปรับแต่งผิวถนนด้วยรถเกรดเดอร์  
พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)  
แบบเลขที่  2/2562  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ . ศ .  2537 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  (ฉ บั บ ที่  6) พ . ศ .  2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 16 ล าดับที่ 3 

      

  

    

1.1.2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายบุญมา   ศิริบุตร ถึงร่องน  า
เดิมหน้าบ้าน นางนภทร อุปศักดิ์   หมู่ที่ 1 

จ านวน 118,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  0.40  
เมตร  ลึก  0.30  เมตร  ยาว  70  เมตร  ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจ านวน  1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)  แบบ
เลขที1่/2562 

      

  



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 49 ล าดับที่ 5 

    

1.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้น บ้านนางลอย ถึงบ้านนาย
บุญช่วย  สีทาไข หมู่ที่ 3 

จ านวน 143,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3 เมตร  
ยาว 90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ถมไหล่ถนนข้างละ  0.15  เมตร
ติดต้ังป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)  แบบ
เลขที่  6/2562  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ . ศ .  2537 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  (ฉ บั บ ที่  6) พ . ศ .  2552 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น 4 ปี  (พ . ศ .  2561 - 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2561 หน้า 54 ล าดับที่ 10 

      

  

    

1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานางบุญ
ไทย ฮังกาสี ถึงสวนนายวรวุฒิ ราชครุฑ   หมู่ที่ 4 

จ านวน 232,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  300  เมตร  ถมดินยกคันทางสูงเฉลี่ย 1.00  เมตร  ลงดินลูกรัง
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  วางท่อ  คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั่น 3  ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60X1.00  เมตร  จ านวน  1  จุด  7  ท่อนและวาง
ท่อ  คอนกรีตเสริมเหล็ก.มอก.ชั่น 3  ขนาดขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง  
1.00x1.00  เมตร  จ านวน  1  จุด  8  ท่อน  ติดตั้งป้ายโครงการขนาด
มาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย  พร้อมท าการปรับแต่งผิวถนนด้วยรถเกรด
เดอร์  (รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ห น อ ง บั ว ก า ห น ด ) แ บ บ เ ล ข ที่ 5 / 2 5 6 2 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น 4 ปี  (พ . ศ .  2561 -
 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2561 หน้า 22 ล าดับที่ 9 

 

      

  



 

   
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

  

    

1.2.1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นจากสวนยาง
นางจันทร์เนา  ทะวงศ์นา ถึงสวนนายส าราญ  โพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 

จ านวน 104,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  620  เมตร   ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ลงท่อ คอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60x1.00  เมตร  
จ านวน  4  ท่อน  ติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน  1 ป้าย  
พร้อมท าการเกรดถนนด้วยรถเกรดเดอร์ (รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 17 ล าดับที่ 4 

      

  

    

1.2.2 โครงการปรับปรุงร่องระบายน  าเป็นฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายระเบียบ  ทาระขันธ์ ถึงหน้าบ้านนายป้าน คุณ
ปัญญา หมู่ที่ 2 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงร่องระบายน้ าเป็นฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  0.75  เมตร  หนา  0.10  เมตร  พร้อมท า
การปรับแต่งบ่าร่องระบายน้ าใหม่  ระยะ  70  เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด) แบบ
เลขที3่/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 50 ล าดับที่ 6 

      

  

    

1.2.3 โครงการปรับปรุงร่องระบายน  าเป็นฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านนางอ าพร โสมชัย  หมู่ที่ 2 

จ านวน 25,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงร่องระบายน้ าเป็นฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ใส่
ฝาปิดเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะ  55  เมตร  ขนาดกว้าง  

      

  



0.30  เมตร  ยาว  0.40  เมตร  หนา  0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)  แบบ
เลขที่ 4/2562 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 51 ล าดับที่ 7 
 

    

1.2.4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นถนนสายหน้า
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ถึงดอนปู่ตา ซ่อมแซมรอยแตกถนนคอนกรีต
ลงยางมะตอยผสมเสร็จหมู่ที่ 3 

จ านวน 79,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบริเวณรอยแตกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดย
ลงยางมะตอยผสมเสร็จ  ถนนความยาว  1,100  เมตร  กว้าง  5  เมตร  
ลงยางมะตอยผสมเสร็จ  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม. หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  (รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวก าหนด)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 53 ล าดับที่ 9 

      

  

    

1.2.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้น สระหลวง 
ถึงนานายวิโรจน์ หมู่ที่ 3 

จ านวน 58,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  600  
เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  ท าการวางท่อ คอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั้น 3  ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00  เมตร  จ านวน  
1  จุด  7  ท่อน  พร้อมท าการปรับแต่งผิวถนนด้วยรถเกรดเดอร์  
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวก าหนด)                   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เ พ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 19 ล าดับที่ 6 

      

  

    

1.2.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นถนนข้าง รพ.
สต.ถึงหนองบัว หมู่ที่ 3 

จ านวน 325,000 บาท 

  
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  ลงลูกรังหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ท าการวางท่อ คอนกรีตเสริม

      

  



เหล็ก มอก.ชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60x1.00  เมตร  จ านวน  
2  ท่อน  พร้อมท าการปรับแต่งผิวถนนด้วยรถเกรดเดอร์  ติดตั้ งป้าย
โครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน  1  ป้าย(รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น 4 ปี  (พ . ศ .  2561 - 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2561 หน้า 20 ล าดับที่ 7 
 

    
1.2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนานายแถม  ทา
ระแก้ว ถึงนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์  หมู่ที่ 3 

จ านวน 94,000 บาท 

  

      

  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  540  เมตร  ลงลูกรัง
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ท าการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก .มอก.ชั้น 3  
ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00  เมตร  จ านวน  1  จุด  7 ท่อน  
พร้อมท าการปรับแต่งผิวถนนด้วยรถเกรดเดอร์  (รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 21 ล าดับที่ 8 
 

      

  
    

1.2.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะประจ าต าบล (หนองขี 
เห็น) 

จ านวน 92,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  มอก.ชั้น 3  ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00  เมตร  จ านวน  13  ท่อน  พร้อมบ่อพัก
ส าเร็จรูป  ขนาด  0.60 เมตร  จ านวน  1  จุด  ถมดินหลังท่อระบายน้ า
และลงดินลูกรังบริเวณหนองขี้เห็น  (รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก าหนด)  แบบเลขที่  7/2562 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2552 
- เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น4 ปี  (พ.ศ .  2561 - 2564) หน้ า
105 ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 

      

  



  
งบเงินอุดหนุน รวม 910,500 บาท 

  
   

หมวดเงินอุดหนุน รวม 910,500 บาท 
  

   
1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

1.1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล บ้านอูนโคก หมู่ที่1 

จ านวน 160,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-ติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสง ขนาด 30 แอมป์ จ านวน 2 ชุด 
-พาดสายไฟฟ้าถนนด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม
ม. ระยะทาง 1,690 เมตร 
-ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเวนต์ขนาด 2X36 วัตต์ จ านวน  14 ชุด 
-ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส2 สาย ขนาด 15  แอมป์ จ านวน 2 เครื่อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 77 ล าดับที่ 1 

      

  
    

1.2 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

จ านวน 145,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-ติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสง ขนาด 30 แอมป์ จ านวน 1 ชุด 
-พาดสายไฟฟ้าถนนด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม
ม. ระยะทาง 1,950 เมตร 
-ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเวนต์ขนาด 2X36 วัตต์ จ านวน  11 ชุด 
-ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15  แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 77 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 

      

  



    
1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจุดเริ่มต้นนานายชาญยุทธ สุวรรณ
ชัยรบ ถึงสวนนายสุบรรณ  ค ามูล  หมู่ที่ 2 

จ านวน 189,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง 600 เมตร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 78   ล าดับที่ 2 

      

  
    

1.4 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล บ้านหนองบัวบาน  หมู่ที่ 3 

จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-ติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสง ขนาด 30 แอมป์ จ านวน 1 ชุด 
-พาดสายไฟฟ้าถนนด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม
ม. ระยะทาง 1,950 เมตร 
- ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเวนต์ขนาด 2X36 วัตต์ จ านวน  6 ชุด 
- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส2 สาย ขนาด 15  แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 77 ล าดับที่ 1 

      

  
    

1.5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จ านวน 81,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง 200 เมตร  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 -
 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 79   ล าดับที่ 3 
 
 
 
 
 

      

  



 

    
1.6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนางบุญ
ไทย ฮังกาสี ถึงนานางศรีจันทร์  หมู่ที่ 4 

จ านวน 175,500 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าระยะทาง  ๔๘๐   

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 81  ล าดับที่ 5 

      

  
    

1.7 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 

จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
- ติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสง ขนาด 30 แอมป์ จ านวน 1 ชุด 
- พาดสายไฟฟ้าถนนด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม
ม. ระยะทาง 1,950 เมตร 
- ติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเวนต์ขนาด 2X36 วัตต์ จ านวน  6 ชุด 
- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส2 สาย ขนาด 15  แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 77 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 

แผนงานการเกษตร 

  
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
   

1. หมวดค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
หนองบัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)
หน้า 183  ล าดับที่ 1 

      

  
    

1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้าย  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า ส ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร   ค่ า วั ส ดุ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)หน้า137 ล าดับ
ที ่ 1 

 

 

 

 

      

  



 

 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
  

   
1. หมวดค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

  
   

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

  
    

1.1.1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะดูแลรักษาความ
สะอาดแหล่งน  าและชุมชน 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ าและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่า
วัสดุ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็ น ไปตามหนั ง สื อกรมส่ ง เ ส ริ มกา รปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วน
ที่ สุ ด   ม ท  0891.4/ ว  164 ล ง วั น ที่  26 ม ก ร า ค ม  2558 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  (พ . ศ .  2561ถึ ง  2564)
หน้า 187 ล าดับที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 2,690,430 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 2,690,430 บาท 
  

   
1.หมวดงบกลาง รวม 2,690,430 บาท 

  
   

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ  5  ของจ านวน
ค่าจ้างของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตาม
หนังสือ  
-ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่  22  มกราคม 2557 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที่  10  กรกฏาคม 2557 

      

  
   

1.2 ประเภทเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 2,007,600 บาท 
  

      

  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ  ถื อ ป ฏิ บั ติ  ต า ม ห นั ง สื อ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0810.6/ว  1234 ล ง
วันที่  23 มิถุนายน 2560 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564)หน้า 94 ล าดับ
ที ่1 

      

  
   

1.3 ประเภทเบี ยยังชีพคนพิการ จ านวน 364,800 บาท 
  

      

  เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น เบี้ ย ยั ง ชี พชี คน พิ การ     ถื อปฏิ บั ติ  ตามหนั ง สื อ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0810.6/ว  1234 ล ง
วันที่  23 มิถุนายน 2560 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564)หน้า 94 
ล าดับที่ 2 

      

  
   

1.4 ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 108,297 บาท 
  

      
  เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเกิดข้ึน  การ

บรรเทาสาธารณภัย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น  วาตภัย อุทกภัยอัคคีภัย  ภัยหนาว   ตลอดจนถึงภัย

      

  



แล้ง    หรือในกรณีท่ีหน่วยงานต่าง  ๆ  ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่
เบิกจ่ายได้  หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายหรือไม่ได้
ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย  หรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจาก
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- หนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้อง                                                
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564)
หน้า 184 ล าดับที่ 1 

   
1.5. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน       

  
    

1.5.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 
  

      
  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ในอัตราร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

      

  
   

1.6  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 137,733 บาท 

  

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) อัตราร้อยละหนึ่งของจ านวนเงินรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29  ลงวันที ่ 12  กรกฎาคม 2560 
- หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.5/ว 30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2560 

      

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


