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องค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 

 
ท�านประธานสภา  ฯ  และสมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
 

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู	บริหารขององค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง จะได	เสนอร�างข	อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป�   ต�อสภาองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง    อีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู	บริหารองค<การบริหารส�วน
ตําบลหนองปลิง   จึงขอชี้แจงให	ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได	ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ  ในป�งบประมาณ พ.ศ.  2561  ดังต�อไปนี้ 



1.  สถานะการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

  ในป�งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 องค<กรปกครองส�วน
ท	องถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  18,857,378.78   บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  10,051,350.86 บาท   
  1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,864,029.46   บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว	แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได	เบิกจ�าย 
  1.1.5   รายการท่ีได	กันเงินไว	โดยยังไม�ได	ก�อหนี้ผูกพัน  จํานวน............-...............บาท 
   โครงการรวม...............-..................บาท 
  1.1.6   เงินกู	คงค	าง..................-..................บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ   2560 
  (1)   รายรับจริงท้ังสิ้น  18,491,948.12  บาท  ประกอบด	วย 
   หมวดภาษีอากร      146,314.00 บาท 
   หมวดค�าธรรมเนียม  ค�าปรับ และใบอนุญาต             12,011.00  บาท 
   หมวดรายได	จากทรัพย<สิน                                   154,766.70  บาท 
   หมวดรายได	จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย<      308,636.00  บาท 
   หมวดรายได	เบ็ดเตล็ด                                          -  บาท 
   หมวดรายได	จากทุน                        - บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                          9,317,601.42 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                               8,552,619.00 บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให	โดยระบุวัตถุประสงค< ……………-………… บาท 
    (3) รายจ�ายจริง  จํานวน  16,715,170.34     บาท  ประกอบด	วย 
 งบกลาง          3,738,693.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค�าจ	างประจํา และค�าจ	างชั่วคราว)  6,953,412.00  บาท 
 งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช	สอยและวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค)3,273,474.69  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค�าครุภัณฑ< ท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง)    1,399,145.00  บาท 
 งบรายจ�ายอื่น  (หมวดรายจ�ายอื่น)            -   บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)      1,350,445.65 บาท 
    (4) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให	โดยระบุวัตถุประสงค<      -   บาท 
    (5) มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน	าท่ี จํานวน      703,700.00  บาท 

 

3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกจิการ........................... กิจการ........................ 
 ป�งบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท  รายจ�ายจริง ..…..…..………. บาท 
  กู	เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จํานวน ....………………. บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน ....………………. บาท
  กําไรสุทธิ      จํานวน ....………………. บาท 
  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี .............................................. จํานวน ....………………. บาท 
  ทรัพย<จํานําจํานวน  .……………….  บาท      
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค<การบรหิารส�วนตําบลหนองปลงิ 
อําเภอนิคมน้าํอูน  จงัหวดัสกลนคร 

2.1รายรบั 
 

รายรับ 
รายรับจรงิ 
ป�  2559 

ประมาณการ 
ป�  2560 

ประมาณการป�  
2561 

รายได	จดัเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 138,918.88 160,000.00 160,000.00 
     หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ  และใบอนุญาต 124,189.45 121,500.00 149,000.00 
     หมวดรายได	จากทรัพย<สิน 241,985.08 270,000.00 240,000.00 
     หมวดรายได	จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย< 393,891.00 460,000.00 460,000.00 
     หมวดรายได	เบ็ดเตล็ด 47,217.03 103,000.00 63,000.00 
     หมวดรายได	จากทุน - - - 



รวมรายได	จดัเกบ็เอง 946,201.44 1,114,500.00 1,072,000.00 
รายได	ทีร่ฐับาลเกบ็แล	วจัดสรรให	องค<กรปกครองส�วนท	องถิน่    
     หมวดภาษีจัดสรร 13,511,573.12 13,885,500.00 13,928,000.00 
     รวมรายได	ที่รฐับาลเก็บแล	วจัดสรรให	องค<กรปกครอง
ส�วนท	องถิน่ 

13,511,573.12 13,885,500.00 13,928,000.00 

รายได	ทีร่ฐับาลอดุหนนุให	องค<กรปกครองส�วนท	องถิน่    
      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,117,274.00 10,000,000.00 12,000,000.00 
      รวมรายได	ทีร่ฐับาลอดุหนนุให	องค<กรปกครอง       
      ส�วนท	องถิน่ 

5,117,274.00 10,000,000.00 12,000,000.00 

รวม 19,575,048.56 25,000,000.00 27,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค<การบรหิารส�วนตําบลหนองปลงิ 
อําเภอนิคมน้าํอูน  จงัหวดัสกลนคร 

2.2 รายจ�าย 
 

รายจ�าย 
รายจ�ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ      ป� 



ป�  2559 ป� 2560 2561 
จ�ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 426,722.00 5,056,600.00 5,633,360.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ	างประจํา และค�าจ	าง
ชั่วคราว) 

8,492,926.00 9,691,600.00 10,092,640.00 

งบดําเนินงาน (หมวดค�าตอบแทน ใช	สอยและวัสดุ และ
หมวดค�าสาธารณูปโภค) 

4,773,160.75 5,921,600.00 6,111,100.00 

งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ< ท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง) 1,949,805.00 2,635,200.00 2,952,900.00 
งบรายจ�ายอื่น   (หมวดรายจ�ายอื่น)  - - 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,439,348.80 1,695,000.00 2,180,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 17,081,962.55 25,000,000.00 27,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส�วนที ่ 2 
 

ข	อบญัญตัอิงค<การบรหิารส�วนตาํบล 
 

เรือ่ง 
 

งบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ   
พ.ศ.  2561 

 
 

ของ 
 
 



องค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู      จงัหวดัสกลนคร 
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บันทึกหลกัการและเหตผุล 
ประกอบข	อบญัญตัิงบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ขององค<การบรหิารส�วนตําบลหนองปลิง 
อําเภอนิคมน้าํอูน  จงัหวดัสกลนคร 
**************************** 

 



ด	าน ยอดรวม 
ด	านบริหารงานทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,051,980.00 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 449,440.00 
ด	านบริการชมุชนและสงัคม    
     แผนงานการศึกษา 3,463,820.00 
     แผนงานสาธารณสุข 501,160.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห< 351,640.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน 5,663,400.00 
     แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน 205,000.00 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 530,000.00 
ด	านเศรษฐกจิ    
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
     แผนงานการเกษตร 150,200.00 
     แผนงานการพาณิชย< - 
ด	านการดาํเนนิงานอืน่    
     แผนงานงบกลาง 5,633,360.00 

งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้ 27,000,000.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานบรหิารทัว่ไป  (00110) 
                                งาน 
     งบ 

งานบรหิารทัว่ไป (00111) งานบรหิารงานคลงั  (00113) 
งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร     
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) 2,276,380.00 - - 2,276,380.00 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) 2,870,700.00 1,626,200.00 - 4,496,900.00 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน 361,000.00 203,000.00 - 564,000.00 
  ค�าใช	สอย 1,275,000.00 120,000.00 - 1,395,000.00 
  ค�าวัสดุ 530,000.00 90,000.00 - 620,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค 560,000.00 - - 560,000.00 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< 78,400.00 31,300.00 - 109,700.00 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง - - - - 



งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน 30,000.00 - - 30,000.00 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 7,981,480.00 2,070,500.00 - 10,051,980.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานรกัษาความสงบภายใน (00120)  
                                งาน 
     งบ 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความ
สงบภายใน (00121) 

งานปRองกนัภัยฝQายพลเรอืนและระงบั
อคัคภีัย (00123) 

งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร     
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) - - - - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) 259,440.00 - - 259,440.00 



งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน - - - - 
  ค�าใช	สอย - 170,000.00 - 170,000.00 
  ค�าวัสดุ - 20,000.00 - 20,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< - - - - 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง - - - - 
งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน - - - - 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 259,440.00 190,000.00 - 449,440.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 



แผนงานการศกึษา (00210) 
                                งาน 
     งบ 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา  
(00211) 

งานระดบัก�อนวยัเรยีนและประถมศกึษา 
(00212) 

งาน…………………-
………………………  

รวม 

งบบคุลากร     
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) - -  - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) 323,700.00 849,120.00  1,172,820.00 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน - 20,000.00  20,000.00 
  ค�าใช	สอย 40,000.00 297,000.00  337,000.00 
  ค�าวัสดุ - 673,000.00  673,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< - -  - 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง 41,000.00 -  41,000.00 
งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน - -  - 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน - 1,220,000.00  1,220,000.00 

รวม 404,700.00 3,059,120.00  3,463,820.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานสาธารณสขุ   
                                งาน 
     งบ 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 
(00221) 

งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ (00223) 

งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร     
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) - -  - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) 341,160.00 -  341,160.00 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน - -  - 
  ค�าใช	สอย - 60,000.00  60,000.00 
  ค�าวัสดุ - 100,000.00  100,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทนุ     



  ค�าครุภัณฑ< - -  - 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง - -  - 
งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน - -  - 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน - -   

รวม 341,160.00 160,000.00  501,160.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานสงัคมสงเคราะห<  (00230) 
                                งาน 
     งบ 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห< 
(00231) 

 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห< 
(00232) 

งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร     



  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) - -  - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) 311,640.00 -  311,640.00 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน - -  - 
  ค�าใช	สอย - 40,000.00  40,000.00 
  ค�าวัสดุ - -  - 
  ค�าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< - -  - 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง - -  - 
งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน - -  - 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน - -  - 

รวม 311,640.00 40,000.00  351,640.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานเคหะและชมุชน (00240) 
                                งาน 
     งบ 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 
(00241) 

งานไฟฟRาถนน  (00242) 
งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร     
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) - -  - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) 1,234,300.00 -  1,234,300.00 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน 152,100.00 -  152,100.00 
  ค�าใช	สอย 250,000.00 -  250,000.00 
  ค�าวัสดุ 275,000.00 -  275,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< 640,000.00 -  640,000.00 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง 557,000.00 1,595,000.00  2,152,000.00 
งบรายจ�ายอืน่ - -  - 
  รายจ�ายอ่ืน - -  - 



งบเงนิอดุหนนุ - -  - 
    เงินอุดหนุน - 960,000.00  960,000.00 

รวม 3,108,400.00 2,555,000.00  5,663,400.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานสร	างความเข	มแขง็ของชมุชน (00250) 
                                งาน 
     งบ 

งานส�งเสรมิและสนบัสนนุความเข	มแข็ง
ชมุชน (00252) 

งาน…………………-
……………………… 

งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร -   - 
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) -   - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) -   - 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน -   - 
  ค�าใช	สอย 205,000.00   205,000.00 



  ค�าวัสดุ -   - 
  ค�าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทนุ    - 
  ค�าครุภัณฑ< -   - 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง -   - 
งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน -   - 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน -   - 

รวม 205,000.00   205,000.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนุ  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) 
                                งาน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรม งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) งานศาสนาและวฒันธรรมท	องถิน่ รวม 



     งบ และนนัทนาการ (00261) (00263) 
งบบคุลากร - - - - 
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) - - - - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) - - - - 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน - - - - 
  ค�าใช	สอย - 180,000.00 330,000.00 510,000.00 
  ค�าวัสดุ - 20,000.00 - 20,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< - - - - 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง - - - - 
งบรายจ�ายอืน่ - - - - 
  รายจ�ายอ่ืน - - - - 
งบเงนิอดุหนนุ - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - 200,000.00 330,000.00 530,000.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

แผนงานการเกษตร (00320) 
                                งาน 
     งบ 

งานอนุรักษ<แหล�งนํ้าและปQาไม	 (00322) 
งาน…………………-
……………………… 

งาน…………………-
……………………… 

รวม 

งบบคุลากร     
  เงินเดือน (ฝQายการเมือง) -   - 
  เงินเดือน (ฝQายประจํา) -   - 
งบดาํเนนิงาน     
  ค�าตอบแทน -   - 
  ค�าใช	สอย 110,000.00   110,000.00 
  ค�าวัสดุ 30,000.00   30,000.00 
  ค�าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทนุ     
  ค�าครุภัณฑ< 10,200.00   10,200.00 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง -   - 



งบรายจ�ายอืน่     
  รายจ�ายอ่ืน -   - 
งบเงนิอดุหนนุ     
    เงินอุดหนุน -   - 

รวม 150,200.00   150,200.00 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวดัสกลนคร 

งบกลาง 
                              
งาน 
     งบ 

งานงบกลาง งาน…………………………………………… งาน…………………………………………… รวม 

งบกลาง     
งบกลาง 5,483,360.00 - - 5,483,360.00 
บําเหน็จ/บํานาญ 150,000.00 - - 150,000.00 



รวม 5,633,360.00 - - 5,633,360.00 
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ข	อบญัญัต ิ

งบประมาณรายจ�าย  ประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
ขององค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอนคิมน้าํอนู  จงัหวัดสกลนคร 
************************* 

 
                โดยท่ีเปUนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561   อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค<การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.2537 และท่ีแก	ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.  2552 มาตรา  87   
จึงตราข	อบัญญัติองค<การบริหารส�วนตําบลข้ึนไว	โดยความเห็นชอบของสภาองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิงและโดยอนุมัติของ
นายอําเภอนิคมน้ําอูน    ดังต�อไปนี้ 
            ข	อ  1.  “ข	อบัญญัติ” นี้เรียกว�า ข	อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ  2561 

            ข	อ  2.  ข	อบัญญัตินี้ให	ใช	บังคับต้ังแต�วันท่ี………………………………เปUนต	นไป 
          ข	อ   3.   งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เปUนจํานวนรวมท้ังสิ้น  27,000,000.00  บาท   
          ข	อ  4  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากรายได	จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปUนจํานวน
รวมท้ังสิ้น 27,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได	ดังนี้ 
 



แผนงาน ยอดรวม 
ด	านบริหารงานทั่วไป  
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,051,980.00 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 449,440.00 
ด	านบริการชมุชนและสงัคม    
      แผนงานการศึกษา 3,463,820.00 
      แผนงานสาธารณสุข 501,160.00 
      แผนงานสังคมสงเคราะห< 351,640.00 
      แผนงานเคหะและชุมชน 5,663,400.00 
      แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน 205,000.00 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 530,000.00 
ด	านเศรษฐกจิ    
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   - 
      แผนงานการเกษตร 150,200.00 
      แผนงานการพาณิชย< - 
ด	านการดาํเนนิการอืน่    
      แผนงานงบกลาง 5,633,360.00 

งบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้ 27,000,000.00 
 
 
 
 

-18- 

 
 ข	อ 5. งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ จ�ายจากเงินรายได	 เปUนจํานวนรวมท้ังสิ้น.............................บาท 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง  
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ	างประจํา และค�าจ	างชั่วคราว) - 



งบดําเนินการ (หมวดค�าตอบแทน ใช	สอยและวัสดุ และหมวดค�า
สาธารณูปโภค) 

- 

งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ< ท่ีดินและสิ่งก�อสร	าง) - 
งบรายจ�ายอื่น ๆ  (หมวดรายจ�ายอื่น) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  
 
 ข	อ   6.ให	นายกองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  ปฏิบัติการเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได	รับอนุมัติให	เปUนไปตามระเบียบ
การเบิกจ�ายเงินขององค<การบริหารส�วนตําบล 

ข	อ  7. ให	นายกองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง   มีหน	าท่ีรักษาการให	เปUนไปตามข	อบัญญัตินี้    
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี....................................................................        
                                                                           
 

             
                        
                                     (ลงนาม).......................................... 
        (นายวิเชียร   ธรรมรักษา) 
       นายกองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
             
 
 
 
             อนุมัติ 

 
             
          (ลงนาม)……………....….……………………… 
                    ( นายปกาสิต  พรประสิทธ์ิ ) 
                 ตําแหน�ง  นายอําเภอนิคมน้ําอูน  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ�ายทัว่ไป 
ประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ.  25๖๑ 
องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ 

อาํเภอนคิมน้าํอนู     จังหวดัสกลนคร 
********************************* 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น   ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเปUน 

 

    รายได	จัดเก็บเอง 

 

หมวดภาษีอากร         รวมทั้งสิ้น  ๑๖๐,๐๐๐.๐๐   บาท   
1.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จํานวน   ๑๐๐,000.00    บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 
2.  ภาษีบํารุงท	องท่ี      จํานวน     ๒๐,๐00.00    บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว	เท�ากับป�ท่ีผ�านมา     
3. ภาษีปRาย       จํานวน     ๔๐,000.00    บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว	เท�ากับป�ท่ีผ�านมา 

 

หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรับและใบอนุญาต                รวมทั้งสิ้น   ๑๔๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
1. ค�าปรับผู	กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     จํานวน   ๒๐,๐๐๐.00   บาท  

คําชี้แจง ประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
2. ค�าปรับการผิดสัญญา         จํานวน     ๔๕,000.00  บาท    

คําชี้แจง ประมาณการไว	สูงกว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
3. ค�าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย     จํานวน     ๗๐,000.00 บาท   

คําชี้แจงประมาณการไว	สูงกว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
4. ค�าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล     จํานวน      ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	สูงกว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
5. ค�าธรรมเนียมติดต้ังน้ําประปา      จํานวน      ๑,๐00.00   บาท  

คําชี้แจง   ประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
6. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย<       จํานวน          ๑,๐00.00    บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 



 

7. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทท่ี  3 จํานวน      ๓,๐๐0.00  บาท 
คําสั่งชี้แจงประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

8. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการท่ีเปUนอันตรายต�อสุขภาพ จํานวน       ๓,๐๐๐.00 บาท 
คําสั่งชี้แจงประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

9. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการจําหน�ายสินค	าในท่ีหรือทางสาธารณะ  จํานวน      ๓,๐๐๐.00  บาท 
คําสั่งชี้แจงประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
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หมวดรายได	จากทรัพย<สิน             รวมทั้งสิ้น    ๒๔๐,๐๐๐.00 บาท 
1.  ค�าเช�าหรือบริการสถานท่ี         จํานวน      ๑๑๐,000.00 บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�ท่ีงบประมาณท่ีผ�านมา 
2. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     จํานวน            ๑๓๐,000.00 บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	สูงกว�าป�งบประมาณป�ท่ีผ�านมา 
 

หมวดรายได	จากสาธารณปูโภค และการพาณชิย<   รวมทัง้สิน้ 4๖0,000.00  บาท 
1. รายได	จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย<       จํานวน   4๖0,000.00   บาท (ค�าจําหน�ายน้ําประปา

,ค�าเช�าตลาดสดรายวันและรายเดือน,ค�าไฟฟRาตลาดสด,ค�าน้ําประปาตลาดสดค�าบริการห	องน้ําตลาดสด) 
คําชี้แจงประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

 

หมวดรายได	เบด็เตล็ด      รวมทัง้สิน้ ๖๓,000.00   บาท     
1. ค�าขายแบบแปลน       จํานวน             ๖๐,๐00.00  บาท 
คําชี้แจง  ประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

  2.  รายได	เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                จํานวน      ๓,๐00.00  บาท 
 คําชี้แจง  ประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

หมวดรายได	จากทนุรวมทัง้สิน้    -      บาท 

 

   รายได	ทีร่ฐับาลเกบ็แล	วจัดสรรให	องค<กรปกครองส�วนท	องถิน่ 



 

 
หมวดภาษีจดัสรร         รวมทัง้สิน้    ๑๓,๙๒๘,๐๐๐.00  บาท  
ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ  กําหนดแผนฯ         จํานวน          ๘,๙๕๐,๐00.00  บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา  
1. ภาษีมูลค�าเพ่ิม  1  ใน 9           จํานวน          1,๕๐0,000.00  บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
2. ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต<    จํานวน    ๕๕๐,000.00   บาท 

คําชี้แจงประมาณการเพ่ิมข้ึนใหม� 
3. ภาษีสุรา             จํานวน    ๘๑๐,000.00  บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	เท�ากับป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
4. ภาษีสรรพสามิต          จํานวน          1,๗๕๗,000.00  บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	สูงกว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
5. ค�าภาคหลวงแร�          จํานวน     ๓๐,000.00   บาท 

คําชี้แจง   ประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา                                                  
6.  ค�าภาคหลวงปbโตเลียม          จํานวน      ๓๐,000.00 บาท   

คําชี้แจง   ประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
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7.  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน  ๓๐๐,๐00.00  บาท 

คําชี้แจงประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
๙.   ภาษีธุรกิจเฉพาะ               จํานวน      ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
 คําชี้แจงประมาณการไว	ตํ่ากว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

   รายได	ทีร่ฐับาลอดุหนนุให	องค<กรปกครองส�วนท	องถิน่ 



 

หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป       รวมทัง้สิน้  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาทคํา
ชี้แจง   ประมาณการไว	สูงกว�าป�งบประมาณท่ีผ�านมา   
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                           รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป  
ประจาํป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องค<การบรหิารส�วนตําบลหนองปลงิ 

อําเภอนิคมน้าํอูน     จังหวดัสกลนคร 
 
ประมาณการรายจ�ายรวมทัง้สิน้   27,000,000.00     บาท  จ�ายจากรายได	จัดเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวด
เงนิอุดหนุนทัว่ไป  แยกเปUน 
   

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (๐๐๑๑๐) 
 

งานบรหิารทัว่ไป (๐๐๑๑๑)          รวม  7,981,480.00       บาท  

 

งบบุคลากร (520000)      รวม  5,147,080.00       บาท    
1. หมวดเงินเดือนฝQายการเมือง (521000)   รวม  2,276,380.00       บาท   

  1.1   ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)   จํานวน   514,080.00         บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือน ให	แก�นายกองค<การบริหารส�วนตําบล  รองนายกองค<การบริหารส�วนตําบล   ท้ังนี้
ตามบัญชีแนบท	าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด	วยค�าตอบแทนนายกองค<การบริหารส�วน 
  ตําบล  รองนายกองค<การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล รองประธานสภา 
  องค<การบริหารส�วนตําบล  สมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนตําบล  เลขานุการนายกองค<การบริหาร 
  ส�วนตําบล   เลขานุการสภาองค<การบริหารส�วนตําบล     พ.ศ.2554 แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 )   
พ.ศ.  2557    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (รหัส 00110)/ งานบริหารท่ัวไป (00111) 

1.2 ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก (210200)               จํานวน  
42,120.00  บาท  

 เพ่ือจ�ายเปUนค�าตอบแทนประจําตําแหน�งให	แก�นายกองค<การบริหารส�วนตําบลและรองนายก  องค<การบริหาร
ส�วนตําบล ท้ังนี้ตามบัญชีแนบท	าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด	วยค�าตอบแทน     นายกองค<การบริหารส�วนตําบล  



 

รองนายกองค<การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค<การบริหาร ส�วนตําบล รองประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล  
สมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนตําบล   เลขานุการนายกองค<การบริหารส�วนตําบล   เลขานุการสภาองค<การบริหารส�วนตําบล     
พ.ศ. 2554  แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.  2557      

  1.3   ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)  จํานวน  42,120.00 บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าตอบแทนพิเศษให	แก�นายกองค<การบริหารส�วนตําบลและรองนายกองค<การ  
 บริหารส�วนตําบล ท้ังนี้ตามบัญชีแนบท	าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด	วยค�าตอบแทน  
 นายกองค<การบริหารส�วนตําบล  รองนายกองค<การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค<การ   บ ริ ห า ร ส� ว น
ตําบล รองประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล  สมาชิกสภาองค<การบริหาร   ส� วน ตําบล  เลขานุ การนายก
องค<การบริหารส�วนตําบล   เลขานุการสภาองค<การบริหารส�วน   ตําบล     พ.ศ.2554  แก	ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.  2557      
 
 
 
 

-58- 

 
 1.4  ประเภทเงนิค�าตอบแทนเลขานายก อบต. (210400) จาํนวน  86,400.00  บาท      เพ่ือ

จ�ายเปUนค�าตอบแทนให	แก�เลขานุการนายกองค<การบริหารส�วนตําบล ท้ังนี้ตามบัญชีแนบท	าย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด	วยค�าตอบแทนนายกองค<การบริหารส�วนตําบล  รองนายกองค<การ 
บริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล รองประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล 
สมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนตําบล  เลขานุการนายกองค<การบริหารส�วนตําบล   เลขานุการสภา 
องค<การบริหารส�วนตําบล     พ.ศ.2554         แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.  2557   

 

๑.๕  ประเภทเงนิค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค<กรปกครองส�วนท	องถิน่ (210600)   จาํนวน   
 1,591,660.00  บาท   

เพ่ือจ�ายเปUนค�าตอบแทนรายเดือนให	แก� 
 1.  ประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล 
 2.  รองประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล 
 3.  สมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนตําบล 
 4.  เลขานุการสภาองค<การบริหารส�วนตําบล 

 

ท้ังนี้ตามบัญชีแนบท	าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด	วยค�าตอบแทนนายกองค<การ บริหารส�วน 



 

ตําบล  รองนายกองค<การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค<การบริหารส�วนตําบล รองประธานสภา 
องค<การบริหารส�วนตําบล  สมาชิกสภาองค<การบริหารส�วนตําบล เลขานุการนายกองค<การ  

 บริหารส�วนตําบล   เลขานุการสภาองค<การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.  2554  แก	ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
 2 )  พ.ศ.  2557     

 

2.  หมวดเงินเดอืน(ฝQายประจาํ) (522000)     รวม  2,870,700.00       บาท                     
2.1  ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน  (220100)    จาํนวน  2,049,800.00   บาท                  

 เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล จํานวน  7  อัตรา   
ประกอบด	วย  
 1. ปลัด อบต.         
 2. รองปลัด อบต.       

         3. หัวหน	าสํานักปลัด              
 4. นักวิเคราะห<นโยบายและแผน        
 5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 6.  นักทรัพยากรบุคคล    
 7.  เจ	าพนักงานธุรการ     
2.2    ประเภทเงนิประจาํตาํแหน�ง (220300)    จาํนวน    ๑68,000.00  บาท       
เพ่ือจ�ายเปUนเงินประจําตําแหน�งปลัดองค<การบริหารส�วนตําบล,รองปลัดและหัวหน	าสํานักปลัด   
๒.3    ประเภทเงนิค�าตอบแทนพเิศษ     จาํนวน      84,000.๐๐  บาท     
เพ่ือจ�ายเปUนค�าตอบแทนพิเศษให	แก�ปลัดองค<การบริหารส�วนตําบล   
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  2.4    ประเภทค�าจ	างพนักงานจ	าง (220600)     จาํนวน 520,900.00  บาท  
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ	างพนักงานจ	างตามภารกิจและพนักงานจ	างท่ัวไป    
   ประกอบไปด	วย     

 1. พนักงานขับรถยนต< 



 

 2. นักการภารโรง      
 3. คนงานประจํารถขยะ  จํานวน   2 อัตรา    
               

  2.5    ประเภทเงนิเพิม่ต�างๆของพนกังานจ	าง (220700)   จาํนวน   48,000.00  บาท     
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินค�าครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงานจ	างขององค<การ                                     
 บริหารส�วนตําบลหนองปลิง    ประกอบไปด	วย  

 1. พนักงานขับรถยนต< 
 2. นักการภารโรง      
 3. คนงานประจํารถขยะ  จํานวน   2 อัตรา    
 

 

 งบดําเนินงาน (530000)        รวม    2,726,000.00     บาท  
         1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ     รวม    2,166,000.00     บาท                 

        1.1  ค�าตอบแทน (531000)       รวม       361,000.00    บาท                   
     1.1.1  ประเภทค�าตอบแทนผู	ปฏิบตัิราชการอนัเปUนประโยชน<แก�องค<กรปกครองส�วน   
     ท	องถิน่  (310100)        จาํนวน       275,000.00     บาท  
         1.   เพือ่จ�ายเปUนค�าตอบแทนผู	ปฎบิัติราชการอนัเปUนประโยชน<ต�อองค<กรปกครองส�วน  
    ท	องถิน่        จาํนวน         25,000.00     บาท 
      เช�น  ค�าตอบแทนกรรมการจัดซ้ือจัดจ	าง และคณะกรรมการตรวจการจ	าง ฯลฯ  
      ตามหนังสือ    กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน   
      2553 เร่ือง การเบิกจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือการจ	าง   
     คณะกรรมการตรวจการจ	าง และผู	ควบคุมงานก�อสร	างขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน          

      2.   เพือ่จ�ายเปUนเงนิประโยชน<ตอบแทนอืน่สาํหรับพนกังานส�วนตาํบลและพนักงาน  
     จ	างเปUนกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํป�)    จาํนวน        250,000.00    บาท 
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989   ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม    
     2560 เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.     
   2561   ขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน  
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1.1.๒  ประเภทเงนิช�วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)   จาํนวน       50,000.00       บาท    
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก�   พนักงานส�วนตําบลและผู	บริหาร   

   1.1.3  ประเภทค�าเช�าบ	าน (310400)      จาํนวน      36,000.00       บาท    
    เพ่ือจ�ายเปUนค�าเช�าบ	านของพนักงานส�วนตําบล     

      

   1.2  ค�าใช	สอย (532000)        รวม  1,275,000.00       บาท         
   1.2.1  ประเภทรายจ�ายเพือ่ให	ได	มาซึง่บรกิาร (320100) จาํนวน    645,000.00       บาท                        

 1.  ค�าวารสาร        จาํนวน      20,000.00       บาท     
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ<ข	อมูลข�าวสาร  เช�น  วารสารการจัดทํา 
 แผ�นพับ  เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�  วีดิทัศน< หนังสือพิมพ< หนังสือทาง 
 วิชาการต�างๆ  ค�าจัดทําวารสารท	องถ่ิน อบต.หนองปลิง  ฯลฯ    

    2. ค�าจ	างเหมาบริการ       จาํนวน       600,000.00     บาท 
     เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ	างเหมาบริการ  ค�าจ	างเหมาแรงงาน  ค�าจ	างเหมาพ�นหมอกควัน    
   ค�าจ	างเหมาบริการเคร่ืองถ�ายเอกสาร เข	าเล�ม  จัดทําปก  หนังสือทาง      
    3.  ค�าจดัทาํและปรับปรงุเว็บไซต<    จาํนวน  5,๐๐๐.00   บาท    
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดทํา  และปรับปรุงเว็บไซต<ของ อบต.หนองปลิงในการเผยแพร�และ 
    ประชาสัมพันธ<ข	อมูลข�าวสารต�างๆ       
    4.  ค�าใช	จ�ายในการจดัทาํประกนัภยัรถยนต<ราชการ    จาํนวน   20,000.00  บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต<ราชการ ขององค<การบริหารส�วนตําบล 
    หนองปลิง   
   1.2.2  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400)    จํานวน 110,000.00  บาท 
    เพ่ือจ�ายเปUนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย<สิน วัสดุ ครุภัณฑ<และสิ่งก�อสร	างต�างๆของ 
    องค<การบริหารส�วนตําบล  เช�น  เคร่ืองคอมพิวเตอร< เคร่ืองปร้ินเตอร< เคร่ืองโทรสาร 



 

    เคร่ืองปรับอากาศ กล	องถ�ายรูป เคร่ืองตัดหญ	า    ตู	 โตeะ  รถยนต< ส�วนกลาง   
  รถจักรยานยนต<  อาคาร ถนน ฯลฯ เพ่ือให	สามารถใช	งานได	ตามปกติ          
 1.2.3  ประเภทรายจ�ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ     จาํนวน  30,000.00  บาท    
  เพือ่จ�ายเปUน 

 1.  ค�ารับรองในการต	อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน   10,000.00  บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนค�ารับรองในการต	อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจเย่ียมหรือมาศึกษาดูงาน 
 ท่ีองค<การบริหารส�วนตําบล    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-61- 

 
    2.  ค�าเลี้ยงรับรอง      จํานวน 20,000.00 บาท  
     เพ่ือจ�ายเปUนค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท	องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ 
     คณะอนุกรรมการท่ีได	รับการแต�งต้ังตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการหรือการประชุม 
    ระหว�างองค<กรปกครองส�วนท	องถ่ินกับองค<กรปกครองส�วน ท	องถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ  
     เอกชน ฯลฯ      

    1.2.4 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ    
   จํานวน    490,000.00    บาท   เพื่อจ�ายเปUนค�า 

 1.  ค�าใช	จ�ายในการเดนิทางไปราชการ   จาํนวน 150,000.00   บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าเช�าท่ีพัก ค�า 
 ยานพาหนะ ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนในการฝfกอบรมสัมมนาและค�าใช	จ�ายอื่นๆท่ี 
 เก่ียวเนื่องในการเดินทางไปราชการ ของผู	บริหาร  สมาชิกสภา องค<การบริหารส�วน 



 

 ตําบล    พนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ	าง  สมาชิก อปพร. และบุคคลท่ีได	รับอนุญาต      
 2.  ค�าใช	จ�ายสําหรับการเลือกตั้ง    จํานวน   200,000.00    บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการเลือกต้ังขององค<การบริหารส�วนตําบล  ตามท่ี คณะกรรมการ 
 การเลือกต้ังกําหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทน ตําแหน�งท่ีว�าง และกรณี 
 คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให	มีการเลือกต้ังใหม� และกรณีอื่นๆ) ตามหนังสือ 
 กระทรวงมหาดไทย  ด�วน  ท่ี มท 0890.4/ ว 1932 ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  2542  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 –  2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหาร 
 จัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป    
 ข	อ  5   หน	า  118 
 3.  ค�าใช	จ�ายในการจัดทําประชาคมหมู�บ	าน/ตําบลและแผนชุมชน   
 จํานวน  10,000.00   บาท     
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดทําประชาคมหมู�บ	าน/ตําบล  เช�น ค�าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ    

  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหาร 
 จัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงแผนงาน บริหารงานท่ัวไป   ข	อ 
 4   หน	า  118 
 4.  โครงการฝfกอบรมและศึกษาดูงาน   จํานวน    100,000.00   บาท  
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการฝfกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการดังกล�าวปรากฏใน 
 แผนพัฒนาสี่  พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมือง 
 ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   

   5.  โครงการฝfกอบรมส�งเสริมพัฒนาบุคลากร   จํานวน      30,000.00  บาท    
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการฝfกอบรมส�งเสริมพัฒนาบุคลกรในท	องถ่ิน  เพ่ือ       
  เพ่ิมพูนความรู	 และประสบการณ<ในการปฏิบัติงาน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�          พ.ศ.
2561 – 2564 แก	ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 1)  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการ     บริหารจัดการบ	านเมือง
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   
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  1.3 ค�าวัสด ุ(533000)          รวม  530,000.00     บาท                    
   1.3.1  ประเภทค�าวสัดสุาํนักงาน (330100)    จาํนวน  120,000.00 บาท  
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานท่ีจําเปUนในการใช	ในสํานักงาน เช�น กระดาษ    
 แฟRมเอกสาร ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ< ธงชาติ ตรายาง ฯลฯ            
 1.3.2  ประเภทค�าวสัดไุฟฟRาและวิทย ุ(330200)   จาํนวน    40,000.00 บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุอุปกรณ<ไฟฟRา  เช�น  หลอดไฟ สายไฟ แบตเตอร<ร่ี  ฯลฯ          

   1.3.3  ประเภทค�าวสัดโุฆษณาและเผยแพร� (331100)  จาํนวน    10,000.00 บาท  
    เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�    เช�น  ฟbล<ม  กระดาษเขียนปRายโฆษณา    
  พู�กันและสี  ฯลฯ  

   1.3.4  ประเภทค�าวสัดุงานบ	านงานครัว  (330300)   จาํนวน    40,000.00 บาท  
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุงานบ	านงานครัว  เช�น  ถ	วย  ชาม  ไม	กวาด ฯลฯ  ของสํานักงาน       

 1.3.5  ประเภทค�าวสัดยุานพาหนะและขนส�ง (330700) จาํนวน   80,000.00 บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง   เช�น  ยางรถยนต<  แบตเตอร<ร่ี ฯลฯ          

   1.3.6  ประเภทค�าวสัดนุ้าํมนัเชือ้เพลงิ และหล�อลืน่ (330800)  
   จาํนวน  200,000.00   บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุน้ํามันเชือ้เพลิง และหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ         
   1.3.7  ประเภทค�าวสัดคุอมพวิเตอร< (331400)   จาํนวน  40,000.00  บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุคอมพิวเตอร<  เช�น แผ�นดิสก<  แผ�น CD  หมึกปร้ินเตอร<โปรแกรมอื่นๆท่ี 
   เก่ียวข	องกับคอมพิวเตอร<และวัสดุอื่นท่ีใช	งานเก่ียวกับคอมพิวเตอร< ฯลฯ         

 
 

  2. หมวดค�าสาธารณปูโภค (534000)             รวม  560,000.00 บาท   

   2.1  ประเภทค�าไฟฟRา (340100)      จาํนวน 530,000.00  บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าไฟฟRาสําหรับท่ีทําการองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  อาคารต�างๆท่ีอยู�  
 ในความรับผิดชอบขององค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิงดูแล 
            2.2  ประเภทค�าโทรศัพท< (340300)     จาํนวน  25,000.00   บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าโทรศัพท<สํานักงาน  ค�าบริการอินเตอร<เน็ทตําบล       
   2.3  ประเภทค�าไปรษณีย< (340400)     จาํนวน    5,000.00   บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าไปรษณีย<  ค�าซ้ือดวงตราไปรษณีย<ยากร ฯลฯ    
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 งบลงทุน (540000)     รวม     78,400.00   บาท 
  1  หมวดค�าครภุณัฑ< (541000)  รวม    78,400.00    บาท                   

1.1 ประเภทครภุณัฑ<สาํนักงาน (410100) รวม   32,100.00    บาท                   
 

1.1.1  โครงการจัดซื้อเก	าอี้ทํางาน       จํานวน          3,500.00     บาท  
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือเก	าอี้ทํางาน    จํานวน  1  ตัวๆละ  3,500.00   บาท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน  ก า ร

ทํางาน  เปUนครุภัณฑ<ท่ีต้ังจ�ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<แต�มีความจําเปUนต	องใช	ซึ่ง  สามารถจัดหาได	ตาม
ราคาท	องตลาด  โดยคํานึงถึงประโยชน<การใช	สอย  ความเหมาะสม  ประหยัด  งบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.
2561– 2564 )   ข	อ  3 หน	า     134 

1.1.2  โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน      
 (มีระบบฟอกอากาศ)       จํานวน   28,600.00  บาท   

เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
 จํานวน  1 เคร่ืองๆ ละ 28,600.00 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ< ณ เดือนมีนาคม   
 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564 แก	ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)   ข	อ  7 หน	า  11 

 

1.2  ประเภทครภุณัฑ<คอมพวิเตอร<  (411600)   รวม  46,300.00   บาท  
   1.2.1  ค�าใช	จ�ายในการจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร<โน	ตบุeกสาํหรับงานประมวลผล    



 

  จาํนวน   42,000.00   บาท  
  เพ่ือใช	จ�ายเปUนค�าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร<โน	ตบุeกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 2  เคร่ืองๆ ละ  
 21,000.00 บาท ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<  คอมพิวเตอร<  
ณ  วันท่ี  21  เมษายน 2560    ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 
 

  -  มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น	อยกว�า2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน�วย โดยมีคุณ 
     ลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
      1) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม�น	อยกว�า 2 MB ต	องมีความเร็ว 
          สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น	อยกว�า 2.1 GHz และมีหน�วยประมวลผลด	านกราฟbก (Graphics  
          Processing Unit) ไม�น	อยกว�า8 แกน หรือ 
      2) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม�น	อยกว�า 3 MB ต	องมีความเร็ว 
          สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น	อยกว�า 2.4 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได	ในกรณี 
          ท่ีต	องใช	ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  -  มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว�า ขนาดไม�น	อยกว�า 8 GB 
  -  มีหน�วยจัดเก็บข	อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 1 TB จํานวน 1 หน�วยหรือ  
     ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 120 GB จํานวน 1 หน�วย 
  -  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม�น	อยกว�า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม�น	อยกว�า 12 นิ้ว 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
  -  มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า  
     จํานวน ไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
  -  สามารถใช	งานได	ไม�น	อยกว�า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได	เปUนอย�างน	อย 

   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564 แก	ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)   ข	อ  2  หน	า  9 
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1.2.2.  ค�าใช	จ�ายในการจดัซือ้เครื่องพิมพ<แบบฉดีหมึกพร	อมตดิตัง้ถงัหมึกพมิพ< (In Tank Printer)     
     จาํนวน    4,300.00  บาท  
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ<แบบฉีดหมึกพร	อมติดต้ังถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer)  จํานวน 1  เคร่ือง  
ราคาเคร่ืองละ  4,300.00  บาท ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<
คอมพิวเตอร<  ณ  วันท่ี  21  เมษายน  2560    ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
-  เปUนเคร่ืองพิมพ<แบบฉีดหมึกพร	อมติดต้ังถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer) จากโรงงานผู	ผลิต 



 

-  มีความละเอียดในการพิมพ<ไม�น	อยกว�า 1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ<ร�างขาวดําไม�น	อยกว�า 20 หน	าต�อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต�อนาที 
(ipm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ<ร�างสีไม�น	อยกว�า 10 หน	าต�อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต�อนาที (ipm) 
-  มีช�องเชื่อมต�อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
-  สามารถใช	ได	กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส�กระดาษได	ไม�น	อยกว�า 50 แผ�น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)   ข	อ  1 หน	า  9 
 

 งบรายจ�ายอื่น (550000)     รวม   30,000.00      บาท                 
  หมวดรายจ�ายอืน่  (550000)    รวม    30,000.00     บาท 
 

1.  ประเภทค�าจ	างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเภทผล หรือพัฒนาระบบต�างๆซึ่งมิใช�เพื่อการจัดหา  ห รื อ
ปรับปรุงครุภัณฑ<ที่ดินและหรือสิ่งก�อสร	าง     รวม        30,000.00    บาท 

1.1  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค<การบริหารส�วนตําบล 
 หนองปลิง         จํานวน    30,000.00    บาท   

 เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการจ	างหน�วยงานท่ีเปUนกลางประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับ  
 บริการขององค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง           
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งานบรหิารงานคลัง (00113)     รวม   2,070,500.00     บาท  

 

งบบุคลากร (520000)       รวม   1,626,200.00     บาท   
1.หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)  รวม   1,626,200.00     บาท                 
1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานส�วนตาํบล (220100)   จาํนวน  1,410,100.00       บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลจํานวน   5   อัตรา 
 ประกอบด	วย  

  1.  ผู	อํานวยการกองคลัง        
2.  นักวิชาการเงินและบัญชี      
3.  จพง.พัสดุ     
4. จพง.จัดเก็บรายได	   
5.  จพง.ธุรการ 
1.2  ประเภทเงนิประจาํตาํแหน�ง (220300)     จาํนวน  42,000.00   บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนเงินประจําตําแหน�งผู	อํานวยการกองคลัง  
1.3  ประเภทค�าจ	างพนกังานจ	าง (220600)     จาํนวน  164,100.00 บาท   

 เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ	างพนักงานจ	างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา   
ประกอบไปด	วย   
1.  ผู	ช�วยเจ	าหน	าท่ีพัสดุ     
1.4  ประเภทเงนิเพิม่ต�างๆของพนกังานจ	าง (220700)    จาํนวน   10,000.00  บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนเงินค�าครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงานจ	างขององค<การบริหาร 
ส�วนตําบลหนองปลิง จํานวน  1  อัตรา   ประกอบไปด	วย     
1.  ผู	ช�วยเจ	าหน	าท่ีพัสดุ                

 
 งบดําเนินงาน (530000)       รวม    413,000.00       บาท   



 

        1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ      รวม    413,000.00       บาท   
        1.1 ค�าตอบแทน (531000)       ร ว ม    2 0 3 , 0 0 0 . 0 0      บ า ท         
  1.1.1 ประเภทค�าตอบแทนผู	ปฏิบัติราชการอันเปUนประโยชน<แก�องค<กรปกครองส�วนท	องถิ่น   
 (310100)        จํานวน     183,000.00      บาท    

1. เพื่อจ�ายเปUนเงินประโยชน<ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ	างเปUนกรณี 
 พิเศษ (เงินรางวัลประจําป�)        จํานวน     183,000.00     บาท   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989   ลงวันท่ี   31  พฤษภาคม  2560 เร่ือง  
ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2561   ขององค<กร 
ปกครองส�วนท	องถ่ิน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	าน 
การบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป       

 ข	อ 6   หน	า  119    
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1.1.2  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จํานวน     20,000.00   บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก�   พนักงานส�วนตําบล  
 

     1.2 ค�าใช	สอย  (532000)           รวม   120,000.00    บาท 
   1.2.1  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม    จํานวน  60,000.00    บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย<สิน วัสดุ  ครุภัณฑ<และสิ่งก�อสร	างต�างๆขององค<        
 การบริหารส�วนตําบล  เช�น  เคร่ืองคอมพิวเตอร< เคร่ืองปร้ินเตอร<  เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองปรับอากาศ   
 กล	องถ�ายรูป เคร่ืองตัดหญ	า    ตู	 โตeะ  อาคาร ถนน  ฯลฯ   เพ่ือให	สามารถใช	งานได	ตามปกติ 

    1.2.2   ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข	าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่นๆ   
  (320300)         จํานวน    60,000.00       บาท    

1.  ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน    60,000.00       บาท  



 

เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�ายานพาหนะ   
 ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนในการฝfกอบรมสัมมนาและค�าใช	จ�ายอื่นๆท่ีเก่ียวเนื่องในการเดินทาง  ไปราชการของ
พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ	าง 

 

       1.3 ค�าวัสดุ  (533000)           รวม     90,000.00    บาท 
  1.3.1  ประเภทค�าวสัดสุาํนักงาน  (330100)   จาํนวน    50,000.00     บาท  
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานท่ีจําเปUนในการใช	ในสํานักงาน เช�น กระดาษ แฟRมเอกสาร ปากกา  
 ดินสอ  แบบพิมพ< ธงชาติ ตรายาง ฯลฯ     

1.3.2  ประเภทค�าวสัดคุอมพวิเตอร< ( 331400 )  จาํนวน    40,000.00     บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุคอมพิวเตอร<  เช�น แผ�นดิสก<  แผ�น CD  หมึกปร้ินเตอร<  โปรแกรมอื่นๆท่ี  

 เก่ียวข	องกับคอมพิวเตอร<และวัสดุอื่นท่ีใช	งานเก่ียวกับคอมพิวเตอร< ฯลฯ  

 
 

 งบลงทนุ (540000)      รวม    31,300.00     บาท 
1. หมวดค�าครภุณัฑ<     รวม   31,300.00     บาท  
1.1 ประเภทครภุณัฑ<สาํนักงาน (410100)   รวม     5,000.00     บาท 

 

1.1.1   โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟRมตั้ง  4  ชั้น ( 40 ช�อง) ล	อเลื่อน   
จํานวน      5,000.00   บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือชั้นวางแฟRมต้ัง  4  ชั้น ( 40 ช�อง) ล	อเลื่อน  จํานวน 1 ตัวๆ  5,000.00    

 บาท เปUนครุภัณฑ<ท่ีต้ังจ�ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<แต�มีความจําเปUนต	องใช	ซึ่งสามารถ  จัดหาได	ตาม
ราคาท	องตลาด  โดยคํานึงถึงประโยชน<การใช	สอย  ความเหมาะสม  ประหยัด   งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ป�  พ.ศ.2561– 2564    ข	อ  2  หน	า  134 
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1.2  ประเภทครภุณัฑ<คอมพวิเตอร<  (411600)   รวม      26,300.00     บาท 

 



 

1.2.1  ค�าใช	จ�ายในการจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร<สําหรับงานประมวลผล                         
 จํานวน    22,000.00    บาท   

เพ่ือใช	จ�ายเปUนค�าจัดซ้ือชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร<สําหรับประมวลผล จํานวน  1 ชุดๆ ละ 22,000.00  
บาท  ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ<ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<คอมพิวเตอร<  ณ 
วันท่ี  21  เมษายน  2560  ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

    - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม�น	อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core)  จํานวน  1 หน�วย  
     โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม�น	อยกว�า 2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม�น	อยกว�า 3.8 GHz และมีหน�วยประมวลผลด	านกราฟbก (Graphics Processing Unit ) ไม�น	อย
กว�า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหน�วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม�น	อยกว�า 6 MB  ต	องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม�น	อยกว�า 2.7 GH 

- มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
   1)  เปUนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น	อยกว�า  
        1  GB หรือ 
   2)  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ  
        Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช	หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 
        ไม�น	อยกว�า  1  GB หรือ  
   3)  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  
        ท่ีมีความสามารถในการใช	หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น	อยกว�า 1 GB 
  -  มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น	อยกว�า 4 GB 
  -  มีหน�วยจัดเก็บข	อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจะไม�น	อยกว�า 1 TB  
     หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม�น	อยกว�า 120 GB จํานวน 1 หน�วย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
   -  มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า 
     จํานวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
  -  มีแปRนพิมพ<และเมาส< 
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น	อยกว�า 600 : 1  และมีขนาดไม�น	อยกว�า 
     19 นิ้ว  จํานวน  1 หน�วย  

      ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564   ข	อ  4  หน	า  135 
 



 

 

1.2.2. ค�าใช	จ�ายในการจัดซือ้เครือ่งพมิพ<แบบฉดีหมกึพร	อมติดตั้งถงัหมึกพมิพ< (In Tank   
 Printer)            จาํนวน        4,300.00       บาท  

เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ<แบบฉีดหมึกพร	อมติดต้ังถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer)  จํานวน 1   
 เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  4,300.00  บาท ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ<ราคากลางและ  
 คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ<คอมพิวเตอร<  ณ  วันท่ี  21  เมษายน  2560    ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

-  เปUนเคร่ืองพิมพ<แบบฉีดหมึกพร	อมติดต้ังถังหมึกพิมพ< (In Tank Printer) จากโรงงานผู	ผลิต 
-  มีความละเอียดในการพิมพ<ไม�น	อยกว�า 1,200 x 1,200 dpi 
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-  มีความเร็วในการพิมพ<ร�างขาวดําไม�น	อยกว�า 20 หน	าต�อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต�อนาที 
   (ipm) 
-  มีความเร็วในการพิมพ<ร�างสีไม�น	อยกว�า 10 หน	าต�อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต�อนาที (ipm) 
-  มีช�องเชื่อมต�อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น	อยกว�า 1 ช�อง 
-  สามารถใช	ได	กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส�กระดาษได	ไม�น	อยกว�า 50 แผ�น 
   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)   ข	อ  3  หน	า  9 
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                แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)     รวม     449,440.00     บาท 

 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน (00121)   รวม      259,440.00    บาท                  

 

งบบุคลากร (520000)  รวม  259,440.00     บาท    
1.  หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)   รวม      259,440.00    บาท                 
1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล (220100)   จํานวน      259,440.00     บาท    
เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลจํานวน   1   อัตรา  คือ  



 

  1.  เจ	าพนักงานปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
  
งานปRองกันภยัฝQายพลเรอืนและระงับอัคคภียั (00123)    รวม      190,000.00    บาท                       

 

 งบดําเนินงาน (530000)       รวม      190,000.00    บาท 
  1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ   รวม      190,000.00    บาท  1.1.  
ค�าใช	สอย (532000)     จํานวน   170,000.00   บาท 

   1.1.1  ประเภทรายจ�ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ      
 จาํนวน      170,000.00     บาท    

1.  ค�าใช	จ�ายตามโครงการปRองกันและแก	ไขป�ญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 80,000.00 บาท  
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายตามโครงการปRองกันและแก	ไขป�ญหาอุบัติเหตุ  ในช�วงเทศกาลต�างๆ  เช�น   

 เทศกาลสงกรานต<  และเทศกาลป�ใหม� ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ. 2561 – 2564    ยุ ท ธ ศ า ส ต ร<
การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง   แผนงาน   กา ร รักษา
ความสงบภายใน ข	อ  4   หน	า  125 

2.  ค�าใช	จ�ายตามโครงการซักซ	อมเตรียมความพร	อมในการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 จํานวน         20,000.00   บาท  

 เพ่ือจ�ายในการฝfกอบรมซักซ	อมการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัยต�างๆ  ให	แก�ประชาชนในเขต 
 ตําบลหนองปลิง  เพ่ือรับมือกับสาธารณภัย  ภัยพิบัติต�างๆ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 – 

 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
มั่นคง  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ข	อ  1   หน	า  123 
3.  ค�าใช	จ�ายตามโครงการรณรงค<ปRองกันไฟปQาและหมอกควัน  จํานวน  20,000.00  บาท    เ พ่ื อ

จ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการรณรงค<ปRองกันไฟปQาและหมอกควัน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.   2561 – 2564  
ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  และความมั่นคง  แผนงาน  การรักษาความ
สงบภายใน ข	อ  5   หน	า  125 
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 4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย<  อปพร.ตําบลหนองปลิง  จํานวน  50,000.00  บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการพัฒนาความรู	  ความชํานาญ  ให	แก�สมาชิก อปพร. ตําบลหนองปลิง    ก า ร

ฝfกอบรมท้ังหลักสูตรจัดต้ัง  ทบทวน  หรือทดแทน  ตลอดจนเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการร�วม  กิ จ ก ร ร มต� า ง ๆ  ต า ม
หนังสือสั่งการและคําสั่ง  ผู	อํานวยการศูนย< อปพร. ตําบลหนองปลิง  โดยถือ   ป ฎิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3795  ลงวันท่ี  17    พฤศจิกายน  2552  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3358  ลงวันท่ี    29  ตุลาคม  2553  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.
2561 – 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	าน  การบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
แผนงาน  การรักษาความสงบ     ภายใน  ข	อ  6   หน	า  126 

 

1.2 ค�าวัสดุ  (533000)          รวม     20,000.00    บาท 
1.2.1  วัสดุอื่น 
๑.  ค�าใช	จ�ายโครงการจัดซื้อวัสดุแก�ศูนย< อปพร.    จํานวน   2๐,๐๐๐.00      บาท   
 เพ่ือใช	จ�ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย<  อปพร. ประจําตําบลหนองปลิง เช�น จัดซ้ือวัสดุ,   

 อุปกรณ<, และอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย<อปพร. ฯลฯ   ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ. 
 2561 – 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล  แ ล ะ
ความมั่นคง  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน ข	อ  7   หน	า  126 
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แผนงานการศกึษา (00210)      รวม   3,463,820.00     บาท 

 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับการศกึษา (00211)     รวม      404,700.00     บาท  
 

งบบุคลากร (520000)      รวม      323,700.00     บาท    
1.  หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)  รวม      323,700.00     บาท         

1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานส�วนตาํบล (220100)    จาํนวน      323,700.00      บาท             
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล จํานวน  1  อัตรา   

ประกอบไปด	วย  
1.  นักวิชาการศึกษา จํานวน  1 อัตรา    

 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม        40,000.00    บาท 
 1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ   รวม        40,000.00    บาท 

 

1.1  ค�าใช	สอย (532000)     จํานวน    40,000.00    บาท 
1.1.1  ประเภทรายจ�ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ     

 จาํนวน     40,000.00    บาท    



 

  1.  ค�าใช	จ�ายโครงการวนัเด็กแห�งชาติ      จาํนวน        40,000.00    บาท   
  เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ  เพ่ือให	เด็กในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองปลิงได	รับการ 
 พัฒนาท้ังทางร�างกาย จิตใจและสติป�ญญา  กล	าคิด  กล	าทํา กล	าแสดงออก และสนับสนุนกิจกรรม  วันเด็ก    
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<    แผนงาน  การศึกษา  ข	อ  3   
หน	า  79 

 
 

 งบลงทุน (540000)       รวม       41,000.00     บาท 
1. หมวดค�าทีด่นิและสิง่ก�อสร	าง   รวม       41,000.00     บาท             

 

  1.1 ประเภทค�าก�อสร	างสิง่สาธารณปูโภค (420900) รวม    41,000.00     บาท 

. 
 

  1.  โครงการเทคอนกรตี ลานศนูย<พฒันาเด็กเล็กหนองปลงิ หมู�ที่ 5  จาํนวน  14,000.00 บาท 
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายโครงการเทคอนกรีตลานศูนย<พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  หมูท่ี  5 ขนาดพ้ืนท่ีไม� 
 น	อยกว�า  76.46  ตารางเมตร  ปริมาตรคอนกรีตไม�น	อยกว�า  5.45  ลูกบาศก<เมตร      ตาม
รายละเอียดแบบแปลน  เลข  ท่ี 8/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 - 2564    แก	ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) 
ยุทธศาสตร<การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน   การศึกษา  ข	อ  3     หน	า  4 
  2.  โครงการเทคอนกรีตลาน  คสล. ศนูย<พฒันาเดก็เล็กบ	านโคกมะนาว หมู�ที่ 2                                          
  จาํนวน       27,000.00    บาท  เพ 
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายโครงการเทคอนกรีตลาน คสล.   ศูนย<พัฒนาเด็กเล็กบ	านโคกมะนาว  หมู�ท่ี 2   
 ขนาดพ้ืนท่ีไม�น	อยกว�า  103.55  ตารางเมตร  ปริมาตรคอนกรีตไม�น	อยกว�า  10.36    
 ลูกบาศก<เมตร   ตามรายละเอียดแบบแปลน  เลข  ท่ี 9/2561  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  
 2561 - 2564   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  การศึกษา    ข	 อ  
2   หน	า  4 
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งานระดับก�อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212)    รวม     3,059,120.00    บาท              
 

งบบุคลากร (520000)       รวม      849,120.00    บาท   

 



 

1.  หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)  รวม       849,120.00    บาท                
1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานส�วนตาํบล (220100)    จาํนวน       717,120.00     บาท           
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานครูองค<การบริหารส�วนตําบล   
ประกอบไปด	วย  
1.  ครูอันดับ คส.1 จํานวน 2 อัตรา 

  2.  ครูผู	ดูแลเด็กอันดับครูผู	ช�วย  จํานวน  1  อัตรา      
1.2  ประเภทค�าจ	างพนักงานจ	าง (220600)    จาํนวน       120,000.00     บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจ	างพนักงานจ	างท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา  คือ         

1. ผช.ครูผู	ดูแลเด็ก (งบ อบต.) 
   

1.3 ประเภทเงนิเพิม่ต�างๆของพนกังานจ	าง (220700)  จาํนวน   12,000.00  บาท         เพ่ือ
จ�ายเปUนเงินค�าครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงานจ	างขององค<การ 

บริหารส�วนตําบลหนองปลิง   คือ  
 1. ผช.ครูผู	ดูแลเด็ก (งบ อบต.) 

   

งบดําเนินงาน  (530000)       รวม      990,000.00     บาท 
 1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ   รวม      990,000.00     บาท  1.1  

ค�าตอบแทน (531000)       รวม        20,000.00     บาท                   

 1.1.1  ประเภทเงนิช�วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)   จาํนวน        20,000.00     บาท   

เพ่ือจ�ายเปUนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก�พนักงานครูองค<การบริหารส�วนตําบล   
 
1.2  ค�าใช	สอย (532000)     รวม       297,000.00    บาท 
1.1.1  ประเภทรายจ�ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ     

 จาํนวน   297,000.00     บาท   
   1.  โครงการสนับสนนุค�าใช	จ�ายการบรหิารสถานศึกษา   จาํนวน      220,500.00      บาท  
    เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดหาอาหารกลางวันให	แก�เด็กนักเรียนของศูนย<พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2  
  แห�ง คือ ศูนย<พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  และศูนย<พัฒนาเด็กเล็กบ	านโคกมะนาว   ในอัตราคนละ  20    
 บาน/คน/วัน  จํานวน  245  วัน    ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท  0816.2/ว  
 3301  ลงวันท่ี 14  มิถุนายน  2560   เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับ   เงิน
อุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษาขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561     ปรากฏใน



 

แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<         แผนงาน  
การศึกษา  ข	อ  2   หน	า  78 
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2. โครงการจัดซือ้สือ่การเรียนการสอน (ค�าจัดการเรยีนการสอน)  จาํนวน  76,500.00 บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  
  การศึกษา และเคร่ืองเล�นพัฒนาการเด็กของศูนย<พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง  และศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก   บ	าน
โคกมะนาว  ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท  0816.2/ว3301  ลงวันท่ี    14  มิถุนายน  
2560   เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุน    ท่ัวไปด	านการศึกษาของ
องค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561       ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.
2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน    การศึกษา  ข	อ  4   หน	า  80 

 
 

  1.3. ค�าวสัด ุ(533000)      รวม      673,000.00     บาท 

 

  2.1  ประเภทค�าอาหารเสรมิ(นม) (330400)    จาํนวน      585,000.00     บาท  
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าซ้ืออาหารเสริม(นม)ให	แก�เด็กนักเรียนของโรงเรียนจํานวน 2  แห�ง คือ  โรงเรียนบ	าน 
 โคกมะนาวทันสมัย,โรงเรียนชุมชนบ	านหนองปลิง  คนละ   7.37  บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน      ตาม
หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน  ท่ี มท  0816.2/ว3301  ลงวันท่ี 14  มิถุนายน    2560   เร่ือง ซักซ	อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษา  ขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 1)  ยุทธศาสตร<การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  การศึกษา   ข	อ  1   หน	า  4 

  2.2  ประเภทค�าอาหารเสรมิ(นม) (330400)     จาํนวน      88,000.00       บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าซ้ืออาหารเสริม(นม)ให	แก�ศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2   แห�ง    คนละ 7.37 
  บาท/คน/วันจํานวน  260 วัน      ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน ท่ี มท  0816.2/ว 
  3301  ลงวันท่ี 14  มิถุนายน  2560   เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับ  เงิน
อุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษาขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  
พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<       แผนงาน 
  การศึกษา ข	อ  1   หน	า  77 
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 งบเงนิอุดหนุน (560000)            รวม   1,220,000.00      บาท 
  1.  หมวดเงินอดุหนนุ  (560000)     รวม   1,220,000.00      บาท 

1.1  ประเภทเงนิอดุหนนุส�วนราชการ(610200)  รวม    1,220,000.00         บาท                         
  1.   ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ	านโคกมะนาวทันสมัย   
  จํานวน      580,000.00    บาท  
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให	กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ	านโคก  
 มะนาวทันสมัย คนละ 20 บาท/คน/วัน    จํานวน 200 วัน   ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง  ท	 อ ง ถ่ิ น   ท่ี 
มท  0816.2/ว3301  ลงวันท่ี 14  มิถุนายน  2560   เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการ   จั ด ทํ า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษาขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน   ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2561  ยุทธศาสตร<การ  พัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  การศึกษา  ข	อ  1  หน	า  
128 
  2.   ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ	านหนองปลิง   
  จํานวน      640,000.00    บาท   



 

  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให	กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ	าน 
 หนองปลิง คนละ 20 บาท/คน/วัน    จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท	องถ่ิน    ท่ี 
มท  0816.2/ว3301  ลงวันท่ี 14  มิถุนายน  2560   เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการจัดทํา   ง บป ร ะม าณรา ยจ� า ย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด	านการศึกษาขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน ประจําป�  งบประมาณ พ.ศ. 2561    ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  การศึกษา  ข	อ  2  หน	า  128 
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               แผนงานสาธารณสขุ (00220)     รวม     501,160.00     บาท 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)     รวม     341,160.00     บาท   



 

 

งบบุคลากร (520000)       รวม     341,160.00     บาท    
1.  หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)   รวม     341,160.00     บาท             
1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานส�วนตาํบล (220100)    จาํนวน    341,160.00      บาท 
เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลจํานวน   1   อัตรา  คือ  

  1.  เจ	าพนักงานสาธารณสุข       
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)    รวม     160,000.00      บาท 
 

 งบดําเนินงาน  (530000)       รวม     160,000.00      บาท 

 

 1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ    รวม     160,000.00  บาท   1.  
ค�าใช	สอย (532000)     รวม         60,000.00    บาท 

1.1.1  ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ     
 จํานวน     60,000.00     บาท    

 1.   โครงการรณรงค<พ�นหมอกควันเพื่อปRองกันและควบคุมโรคไข	เลือดออก   
 จํานวน   30,000.00     บาท  
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการรณรงค<พ�นหมอกควันเพ่ือปRองกันและควบคุมโรคไข	เลือดออก      

  เปUนต	น  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากร  
 มนุษย<  แผนงาน  สาธารณสุข  ข	อ  4   หน	า  86 

 2.  โครงการปRองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ	า   จํานวน        30,000.00    บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการปRองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ	า    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�   

  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  สาธารณสุข  ข	อ  3     
 หน	า  86 

 

  2. ค�าวัสดุ (533000)      รวม      100,000.00    บาท 
 2.1  ประเภทค�าวัสดุวิทยาศาสตร<หรือการแพทย< (330900)  
 จํานวน    100,000.00   บาท     
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุวิทยาศาสตร<หรือการแพทย<  เช�น    ทรายอะเบท  น้ํายาพ�นยุงเวชภัณฑ<  
 และ โรคสัตว<อื่น  ฯลฯ     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร<การ 
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  สาธารณสุข  ข	อ  2 หน	า  85 
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          แผนงานสังคมสงเคราะห< (00230)   รวม       351,640.00       บาท 

 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห<  (00231)   รวม       311,640.00       บาท                   

 

งบบุคลากร (520000)      รวม      311,640.00      บาท 
1.  หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)     รวม    311,640.00      บาท   
1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานส�วนตาํบล (220100)    จาํนวน    311,640.00      บาท    
เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลจํานวน   1   อัตรา  คือ  

  1.  นักพัฒนาชุมชน       
    
งานสวสัดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห< (00232)   รวม     40,000.00        บาท 

 

งบดําเนินงาน   (530000)     รวม     40,000.00        บาท 
1. หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวสัด ุ  รวม    40,000.00        บาท 

    

1.1  ค�าใช	สอย (532000)   รวม    40,000.00        บาท  
  1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ    
 (320300)  จํานวน  40,000.00    บาท   
   1.  ค�าใช	จ�ายตามโครงการแก	ไขป�ญหาความยากจน   จํานวน     40,000.00  บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายโครงการแก	ไขป�ญหาความยากจน  เพ่ือสนับสนุนช�วยเหลือผู	ยากจนใน   เ ข ต
ตําบลหนองปลิง ท่ีตกเกณฑ< จปฐ. และประสบป�ญหาความยากจน ปรากฏในแผนพัฒนา   สี่ป�  พ.ศ.2561-2564  
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<    แผนงาน  สังคม    สงเคราะห<  ข	อ  1   หน	า  87 



 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-77-     
   
   แผนงานเคหะและชมุชน (00240)   รวม     5,663,400.00   บาท 

 

งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน (00241)   รวม     3,108,400.00   บาท 

   

งบบุคลากร (520000)       รวม     1,234,300.00   บาท   
1.  หมวดเงินเดอืน (ฝQายประจํา) (522000)   รวม     1,234,300.00   บาท           

   1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน (220100)    จํานวน       612,600.00   บาท    
   เพ่ือจ�ายเปUนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา   
   ประกอบด	วย 
           1.  ผู	อํานวยการกองช�าง      
    2. นายช�างโยธา 



 

   1.2  ประเภทเงนิประจาํตาํแหน�ง (220300)    จาํนวน   42,000.00   บาท  
    เพ่ือจ�ายเปUนเงินประจําตําแหน�งผู	อํานวยการกองช�าง    

1.3 ประเภทค�าจ	างพนักงานจ	าง (220600)    จาํนวน   411,700.00 บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนเงินค�าจ	างพนักงานจ	างตามภารกิจและพนักงานจ	างท่ัวไป 
จํานวน  ๓  อัตรา ประกอบไปด	วย  
1. ผู	ช�วยช�างไฟฟRา        
2.  ผู	ช�วยเจ	าพนักงานธุรการ            
3. พนักงานผลิตน้ําประปา    
1.4  ประเภทเงนิเพิม่ต�างๆของพนกังานจ	าง (220700)   จาํนวน   168,000.00 บาท 
เพ่ือจ�ายเปUนเงินค�าครองชีพชั่วคราวให	แก�พนักงานจ	างขององค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง    

 จํานวน  3  อัตรา  ประกอบไปด	วย   
1. ผู	ช�วยช�างไฟฟRา  
2.  ผู	ช�วยเจ	าพนักงานธุรการ       
3. พนักงานผลิตน้ําประปา          

 
 

งบดําเนินงาน (530000)       รวม     677,100.00     บาท   
         1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวัสด ุ      รวม     677,100.00     บาท    
                 

         1.1 ค�าตอบแทน (531000)       รวม     152,100.00     บาท                       
1.1.1 ประเภทค�าตอบแทนผู	ปฏบิตัิราชการอนัเปUนประโยชน<แก�องค<กรปกครองส�วนท	องถิน่   

 (310100)           จาํนวน    118,700.00      บาท 
    1. เพือ่จ�ายเปUนเงนิประโยชน<ตอบแทนอืน่สาํหรบัพนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ	างเปUนกรณ ี
    พิเศษ (เงนิรางวัลประจาํป�)     จาํนวน    118,700.00     บาท     
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989   ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 เร่ือง   
  ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561   ปรากฏใน   
  แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดี     
 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  ข	อ  6   หน	า  119     
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1.1.2  ประเภทเงนิช�วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)   จาํนวน       10,000.00       บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให	แก�   พนักงานส�วนตําบล  
1.1.3  ประเภทค�าเช�าบ	าน  (310400)    จาํนวน         23,400.00     บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าเช�าบ	านของพนักงานส�วนตําบล  

 

       1.2  ค�าใช	สอย  (532000)         รวม       250,000.00    บาท 
 

   1.2.1 ประเภทค�าบาํรงุรักษาและซ�อมแซม (320400)   จาํนวน       200,000.00      บาท    
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย<สิน วัสดุ ครุภัณฑ<และสิ่งก�อสร	างต�างๆขององค<การ   
 บริหารส�วนตําบล  เช�น  เคร่ืองคอมพิวเตอร< เคร่ืองปร้ินเตอร<  เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองปรับอากาศ    
 กล	องถ�ายรูป เคร่ืองตัดหญ	า    ตู	 โตeะ  รถยนต<ส�วนกลาง  รถจักรยานยนต<  อาคาร  ถนน  ฯลฯ     
 เพ่ือให	สามารถใช	งานได	ตามปกติ 
   1.2.2 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข	าลักษณะหมวดรายจ�ายอื่นๆ         
 ( 320300 )        จํานวน        50,000.00      บาท   

1.  ค�าใช	จ�ายในการเดนิทางไปราชการ     จาํนวน         50,000.00     บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการ เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�ายานพาหนะ   

 ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนในการฝfกอบรมสัมมนาและค�าใช	จ�ายอื่นๆท่ีเก่ียวเนื่องในการเดินทาง  ไปราชการของ
พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ	าง   

 

             1.3 ค�าวสัดุ   (533000)          รวม        275,000.00   บาท 
1.3.1 ประเภทค�าวสัดสุาํนกังาน (330100)      จาํนวน          35,000.00    บาท 
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานท่ีจําเปUนในการใช	ในสํานักงาน เช�น กระดาษ แฟRม ปากกา ดินสอ  

 ฯลฯ   
1.3.2  ประเภทค�าวสัดคุอมพวิเตอร< ( 331400 )   จาํนวน          30,000.00    บาท  
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุคอมพิวเตอร<  เช�น แผ�นดิสก<  แผ�น CD  หมึกปร้ินเตอร<  โปรแกรมอื่นๆท่ี  

 เก่ียวข	องกับคอมพิวเตอร<และวัสดุอื่นท่ีใช	งานเก่ียวกับคอมพิวเตอร< ฯลฯ    
1.3.3  ประเภทค�าวสัดโุฆษณาและเผยแพร� (331100)   จาํนวน          10,000.00   บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�    เช�น  ฟbล<ม  กระดาษเขียนปRายโฆษณา  พู�กันและสี  ไม	อัด   

 ฯลฯ   

1.3.4  ประเภทค�าวสัดุไฟฟRาและวิทย ุ (330200)   จาํนวน         100,000.00  บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุอุปกรณ<ไฟฟRาสาธารณะประจําหมู�บ	าน ฯลฯ   

1.3.5  ประเภทค�าวสัดกุ�อสร	าง ( 330600)    จาํนวน         100,000.00  บาท   



 

เพ่ือจ�ายเปUนค�าวัสดุก�อสร	าง  เช�น  ไม	  ปูนซีเมนต<ฯลฯ   
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 งบลงทุน (540000)      รวม         1,197,000.00 บาท 
1. หมวดค�าครุภัณฑ<  ที่ดินและสิ่งก�อสร	าง รวม         1,197,000.00 บาท 
1.1  ค�าครุภัณฑ< (541000)   รวม            640,000.00 บาท 
1.1.1 ประเภทครภุณัฑ<การเกษตร  (410400 )   รวม   640,000.00    บาท  

                                  

1.  ค�าใช	จ�ายในการจัดซื้อรถฟาร<มแทรกเตอร<ชนิดขับเคลื่อน 4  ล	อ ขนาด  40  แรงม	า    
 จํานวน    590,000.00    บาท   

เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดซ้ือรถฟาร<มแทรกเตอร<ชนิดขับเคลื่อน 4  ล	อ  ขนาด  40  แรงม	า   
 จํานวน 1  คันๆละ 590,000.00  บาท      ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<  ณ    มีนาคม     2 5 6 0  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)   ข	อ  4  หน	า  10 

2.  ค�าใช	จ�ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ําสูบ ขนาด 1 แรงม	า  
จํานวน     50,000.00    บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบจมน้ําสูบ ขนาด 1 แรงม	า จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ  

 12,500.00 บาท เปUนครุภัณฑ<ท่ีต้ังจ�ายนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<แต�มีความ  
 จําเปUนต	องใช	ซึ่งสามารถจัดหาได	ตามราคาท	องตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน<การใช	สอย ความ  
 เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561– 2564 ข	อ  7  หน	า  13 

 

  1.2  ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร	าง       รวม           557,000.00     บาท 
  1.2.1  ประเภทอาคารต�างๆ (420700)   รวม           207,000.00     บาท 

 



 

  1.  โครงการปรับปรุงอาคารสาํนกังานองค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ                        
                    จาํนวน       107,000.00   บาท  
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิงขนาด  
 ความยาว 15.00  เมตร กว	าง  3.70 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน  เลข  ท่ี 6/2561   
 องค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 – 2564 
  แก	ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการ บ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมา 
  ภิบาลและความมั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  1  หน	า  6 
  2.  โครงการปรับปรุงห	องน้ําสํานักงานองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง                       
  จํานวน      100,000.00   บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าปรับปรุงห	องน้ําสํานักงานองค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง    
  ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขท่ี  7/2561  องค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง    
                     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 - 2564 แก	ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  
  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  และความมั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  2  หน	า  6 
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   1.2.2  ประเภทค�าก�อสร	างสิง่สาธารณปูโภค (420900) รวม  350,000.00  บาท 

             

1.   โครงการก�อสร	างรั้วคอนกรีตล	อมรอบพื้นที่สาธารณะบ	านโนนสมบูรณ<  หมู�ที่ 6     
จํานวน    350,000.00     บาท  

  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการก�อสร	างร้ัวคอนกรีตล	อมรอบพ้ืนท่ีสาธารณะบ	านโนนสมบูรณ<   หมู�ท่ี   6 
ขนาดยาว  191.90  เมตร  สูง  1.60  เมตร  พร	อมปRายโครงการ  1  ปRาย  ณ บ	านโนน   สมบูรณ<  หมู�ท่ี 
6 ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน  เลขท่ี 5/2561  องค<การบริหาร
ส�วนตําบลหนองปลิง   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 – 



 

   2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
 มั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  15  หน	า  108 

 
 

งานไฟฟRาถนน (00242)        รวม     2,555,000.00    บาท 

 

งบลงทุน (540000)       รวม     1,595,000.00   บาท 

 
 

  1 หมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร	าง     รวม     1,595,000.00   บาท 
1.1.  ประเภทค�าก�อสร	างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) รวม 1,595,000.00  บาท  
1.   โครงการก�อสร	างร�องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร	อมบ�อพักน้ํา  บ	านหนองผักเทียม       หมู�ที่ 

1        จํานวน        400,000.00    บาท      
เพ่ือจ�ายเปUนค�าก�อสร	างร�องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร	อมบ�อพักน้ํา  บ	านหนองผักเทียม  หมู�ท่ี   

 1 ขนาดความกว	าง  0.50 เมตร ความยาว  188.00  เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร  พร	อมบ�อพักน้ํา  
 คสล.  จํานวน  6  บ�อ  ขนาดความกว	าง 1.00 เมตร ความยาว  1.00 เมตร ความสูง  1.00    
 เมตร   และปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมู�ท่ี 1 บ	านหนองผักเทียม  ตําบลหนองปลิง อําเภอ  นิ ค ม น้ํ า อู น  
จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขท่ี  1/2561  องค<การบริหารส�วน 

ตําบลหนองปลิง   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการ 
 บริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  3   หน	า  97  

2.  โครงการก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ	าน บ	านโคกมะนาว หมู�ที่ 2  
จํานวน       395,000.00     บาท    
เพ่ือจ�ายเปUนค�าก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ	าน  บ	านโคกมะนาว  หมู�ท่ี  2  ขนาดผิว 

 จราจรกว	าง  5.00 เมตร ความยาว 119.00 เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  พ้ืนท่ี 595.00 ม2     แ ล ะ
ปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมู�ท่ี 2 บ	านโคกมะนาว  ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน    จังหวัดสกลนคร ตาม
รายละเอียดแบบแปลน เลขท่ี  2/2561  องค<การบริหารส�วนตําบล   หนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.
2561 – 2564     ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการ   บริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  4    หน	า  98 
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3.  โครงการก�อสร	างร�องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร	อมบ�อพักน้ํา บ	านทรายคํา หมู�ที่ 4   
 จํานวน     400,000.00  บาท    

เพ่ือจ�ายเปUนค�าก�อสร	างร�องระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร	อมบ�อพักน้ํา  บ	านทรายคํา หมู�ท่ี 4   
 ขนาดความกว	าง  0.50 เมตร ความยาว  216.00  เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร  พร	อมบ�อพักน้ํา  
 คสล.  จํานวน  3  บ�อ  ขนาดความกว	าง 1.00 เมตร ความยาว  1.00 เมตร ความสูง  1.00   

เมตร   และปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมู�ท่ี 4 บ	านทรายคํา  ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ํา  อู น  
จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขท่ี 3/2561 องค<การบริหารส�วนตําบลหนอง  ปลิง    ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหาร   จัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  9  หน	า    102 

4.  โครงการก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ	าน บ	านศรีเมือง หมู�ที่ 7  
จํานวน    400,000.00    บาท   
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าก�อสร	างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู�บ	าน บ	านศรีเมือง หมู�ท่ี  7    ขนาดผิว 

 จราจรกว	าง  4.00 เมตร ความยาว 162.00 เมตร  ความหนา  0.15  เมตร  พ้ืนท่ี  648.00 ม2     แ ล ะ
ปRายโครงการ จํานวน 1 ปRาย ณ หมู�ท่ี 7 บ	านศรีเมือง  ตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน     จั ง ห วั ด
สกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขท่ี  4/2561  องค<การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง          ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  
พ.ศ.2561 – 2564     ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการบริหารจัดการ   บ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  17  หน	า     110 

 
 งบเงนิอุดหนุน (560000)            รวม      960,000.00     บาท 
  1. หมวดเงินอุดหนุน  (560000)     รวม      960,000.00     บาท 
  1.1  ประเภทเงินอดุหนนุส�วนราชการ (610200)  จาํนวน   960,000.00    บาท                

 
 

1.  โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ํา บ	านทันสมัย หมู�ที่ 3     จํานวน   290,000.00 บาท       เ พ่ื อ
จ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการขยายเขตไฟฟRาแรงตํ่าบ	านทันสมัย หมู�ท่ี 3    ระยะขยายเขตไฟฟRา  ยาว    968.00 เมตร  ช�วงละ  
40.00  เมตร คิดเปUน  24.20 ช�วงๆละ 12,000.00 บาท       เปUนเงิน    290,000.00  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  
พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการ   บริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน  ข	อ  7    หน	า  100 

2.    โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงต่าํ บ	านหนองปลงิ  หมู�ที่ 5   จาํนวน    270,000.00  บาท             
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการขยายเขตไฟฟRาแรงตํ่าบ	านหนองปลิง หมู�ท่ี 5    ระยะขยายเขตไฟฟRา   ยาว  



 

900.00  เมตร  ช�วงละ  40.00  เมตร คิดเปUน  22.50 ช�วงๆละ 12,000.00 บาท         เปUนเงิน  270,000.00  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร<การ  พัฒนาด	านการบริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  แผนงาน  เคหะ  และชุมชน  ข	อ  14  หน	า  107 
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3.    โครงการขยายเขตไฟฟRาแรงต่ํา บ	านหนองปลิงใหม�  หมู�ที่ 8    
จํานวน       400,000.00       บาท     
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการขยายเขตไฟฟRาแรงตํ่าบ	านหนองปลิงใหม�   หมู�ท่ี 8    ระยะขยายเขต 

 ไฟฟRา ยาว  1,000.00 เมตร  ช�วงละ  40.00  เมตร คิดเปUน  25.00 ช�วงๆละ 12,000.00 บาท   เ ปU น
เงิน  300,000.00  บาท ค�าหม	อแปลง 1  ชุด เปUนเงิน 100,000.00 บาท  รวมเปUนเงิน   ท้ั ง สิ้ น  
400,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนา  ด	านการบริหารจัดการ
บ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  แผนงาน  เคหะและชุมชน    ข	อ  20  หน	า  111 
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   แผนงานสร	างความเข	มแขง็ของชมุชน (00250)   รวม      205,000.00    บาท 

 

งานส�งเสรมิและสนบัสนุนความเข	มแข็งชมุชน (00252)    รวม      205,000.00    บาท               

  
 

 งบดําเนินงาน (530000)       รวม      205,000.00    บาท   
    1.  หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวสัด ุ   รวม      205,000.00    บาท               

 

               1.1  ค�าใช	สอย (532000)     รวม     205,000.00     บาท 
   1.1.1  ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ    
 (320300)     ตั้งไว	         205,000.00    บาท  

1.   โครงการฝfกอบรมการประกอบอาชีพ    จํานวน         40,000.00   บาท   
เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการฝfกอบรมการประกอบอาชีพต�าง ๆ ให	แก�กลุ�มอาชีพในตําบลหนองปลิง หรือ 

 กลุ�มเปRาหมายท่ีมีป�ญหาความยากจน  รวมท้ังการจัดหาวัสดุฝfกท่ีจําเปUน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�    พ . ศ . 2561-



 

2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุนและการท�องเท่ียว     แผนงาน  สร	างความ
เข็มแข็งของชุมชน    ข	อ  1  หน	า  75 

2.  โครงการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดําริหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
จํานวน    40,000.00   บาท 
 เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ  หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เช�น การจัดฝfกอบรมและศึกษาดูงานให	แก�ราษฎรในพ้ืนท่ี ฯลฯ      ปรากฏใน  แผนพัฒนาสี่ ป�   พ.ศ . 
2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมตาม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน  สร	างความเข็มแข็งของชุมชน    ข	อ  1  หน	า  69 
    3.  โครงการฝfกอบรมการปRองกันและแก	ไขป�ญหายาเสพติด  จํานวน     65,000.00      บาท   
    เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการฝfกอบรม/ กิจกรรมการบําบัดฟ��นฟูผู	ติด/ผู	เสพยาเสพติด   ให	กับประชาชนใน  
  เขตตําบลหนองปลิงปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านการ   
 บริหารจัดการบ	านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง    แผนงาน  สร	างความเข็มแข็งของ   
 ชุมชน  ข	อ  1   หน	า  127   
  4.  โครงการวันผู	สูงวัย  ไทหนองปลิง       จํานวน      40,000.00      บาท   
  เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายตาม โครงการวันผู	สูงวัย  ไทหนองปลิง ให	กับผู	สูงอายุในเขตตําบลหนองปลิง 
  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป� พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<    แผนงาน 
  สร	างความเข็มแข็งของชุมชน  ข	อ  1   หน	า  88  

5.  โครงการส�งเสริมกิจกรรมกลุ�มแม�บ	านและกลุ�มสตรี   จํานวน       20,000.00       บาท  
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมของกลุ�มแม�บ	านและกลุ�มสตรี  เช�น การจัดฝfกอบรมและ 

 ศึกษาดูงานให	กับกลุ�ม ปรากฏใน แผนงานสร	างความเข	มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและ  สนับสนุนความ
เข	มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร<  การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า 
การลงทุนและการท�องเท่ียว  แผนงาน  สร	างความเข็มแข็งของ   ชุมชน    ข	อ  3  หน	า  76 
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      แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)  รวม  530,000.00   บาท 

 

งานกฬีาและนันทนาการ (00262)       รวม  200,000.00   บาท 

 



 

 งบดําเนินงาน (530000)       รวม   200,000.00  บาท 
1. หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวสัด ุ  รวม   200,000.00  บาท 

 

  1.1  ค�าใช	สอย (532000)    รวม   180,000.00  บาท 

  1.1.1ประเภทรายจ�ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ    
 (320300)  จาํนวน    180,000.00      บาท  
  1.  โครงการแข�งขนักีฬา อบต.หนองปลงิ ต	านยาเสพติด  จาํนวน      120,000.00   บาท    เพ่ือ
จ�ายเปUนค�าแข�งขันกีฬา อบต. หนองปลิง ต	านยาเสพติด  เช�น  ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน       ค�าจัดซ้ือถ	วยรางวัล และ
ค�าใช	จ�ายอื่นๆท่ีเก่ียวข	อง   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-2564    ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย< 
แผนงาน  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ    ข	อ  1  หน	า  83 
   2. โครงการส�งนักกฬีาเข	าร�วมแข�งขนักีฬาต	านยาเสพติด     จาํนวน          60,000.00   บาท  
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร	างความรู	รักสามัคคีของประชาชน  ใน   
เช�น  ค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ฯ     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-  2564  ยุทธศาสตร<การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และ   นันทนาการ  ข	อ  3  หน	า  84 
 

  1.2  ค�าวสัด ุ(533000)     รวม            20,000.00 บาท 
  1.2.1  ประเภทค�าวสัดุกีฬา (331300)    รวม          20,000.00  บาท    เพ่ือ
จ�ายเปUนค�าวัสดุกีฬาให	กับหมู�บ	านและศูนย<กีฬาตําบล    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.2561-  2564  ยุทธศาสตร<การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย< แผนงาน  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และ   นันทนาการ  ข	อ  1  หน	า  83 
 
งานศาสนาและวฒันธรรมท	องถิ่น (00263)    รวม          330,000.00 บาท 

 

 งบดําเนินงาน (530000)       รวม          330,000.00 บาท 
1. หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวสัด ุ   รวม          330,000.00 บาท 

    

1.1  ค�าใช	สอย (532000)    รวม          330,000.00 บาท 
  1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวด อืน่ ๆ   
 (320300)       จาํนวน         330,000.00   บาท  

1.  ค�าใช	จ�ายในการเตรียมการรับเสด็จ     จํานวน           20,000.00  บาท 
  เพ่ือจ�ายในการใช	สอยใน การเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัว  สมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนพระบรมวงศา นุวงศ< และตัวแทนพระองค<  เช�น  ไม	  โฟม  กระดาษผ	า 



 

ฯลฯ     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า  
การลงทุนและการท�องเท่ียว   แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  4  หน	า  72 
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2.  ค�าใช	จ�ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี     จํานวน       50,000.00     บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดงานรัฐพิธี   เช�น เปUนค�าพวงมาลัย  ช�อดอกไม	  กระเช	าดอกไม	  พวง 

 มาลา  พานพุ�มต�างๆ  ฯลฯ   สําหรับพิธีการท่ีสําคัญของทางราชการตามวาระและโอกาสต�างๆ    
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การ  ลงทุนและการ
ท�องเท่ียว   แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  1  หน	า  70 

3.  ค�าใช	จ�ายในโครงการจัดงานประเพณีเข	าพรรษา   จํานวน         5,000.00    บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีเข	าพรรษา    ปรากฏใน  

 แผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุนและ  การท�องเท่ียว   
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  2  หน	า  70 

4.  ค�าใช	จ�ายในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา    จํานวน         5,000.00    บาท  
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�   

 พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุนและการท�องเท่ียว     แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  3  หน	า  71 

5.  ค�าใช	จ�ายใน โครงการปกปRองสถาบันสําคัญของชาติ  จํานวน  80,000.00  บาท           เ พ่ื อ
จ�ายเปUนค�าใช	จ�ายตามโครงการปกปRองสถาบันสําคัญของชาติ     ปรากฏใน     แผนพัฒนาสี่ป�  
พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การ    ลงทุนและการท�องเท่ียว   
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  5      หน	า  72 

6.  ค�าใช	จ�ายในโครงการส�งเสริมวัฒนธรรมท	องถิ่น     จํานวน         30,000.00    บาท  
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรมการส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท	องถ่ินท่ีเปUนการจัด  

 กิจกรรมในการสร	างความสามัคคีในชุมชน เช�น   งานสืบสานวัฒนธรรมอําเภอนิคมน้ําอูน ฯลฯ   
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การ  ลงทุนและการ
ท�องเท่ียว   แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  7  หน	า  73 

7.  ค�าใช	จ�ายในโครงการอนุรักษ<สืบสานภูมิป�ญญาท	องถิ่น    จํานวน      30,000.00    บาท  



 

เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดโครงการอนุรักษ<สืบสานภูมิป�ญญาท	องถ่ิน      ปรากฏในแผนพัฒนาสี่  ป�  
พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุนและการท�องเท่ียว     แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ข	อ  6  หน	า  73 

8.  ค�าใช	จ�ายในโครงการจัดงานพาน	องท�องธรรมะ    จํานวน          30,000.00    บาท  
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดงานโครงการพาน	องท�องธรรมะ    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.   

 2561-2564  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุนและการ  ท� อ ง เ ท่ี ย ว   
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ข	อ  2  หน	า  4 

9.  ค�าใช	จ�ายในโครงการฝfกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก�ผู	บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานของ 
 องค<กรปกครองส�วนท	องถิ่น       จํานวน         30,000.00     บาท 

เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดงาน โครงการฝfกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก�ผู	บริหาร  สมาชิกสภา  แ ล ะ
พนักงานขององค<กรปกครองส�วนท	องถ่ิน    ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564    แก	ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุนและการท�องเท่ียว     แผนงาน   กา รศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ข	อ  3  หน	า  4 
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10. ค�าใช	จ�ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       จํานวน  50,000.00  บาท  
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  แ ล ะ

นันทนาการ (รหัส 00260)/ งานศาสนาวัฒนธรรมท	องถ่ิน (00263)  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�    พ.ศ.  2561-2564  
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร<การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ การค	า การลงทุน  และการท�องเท่ียว   แผนงาน  การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  ข	อ  1  หน	า  3 
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แผนงานการเกษตร (00320)   รวม      150,200.00     บาท 

 
 

งานอนรุกัษ<แหล�งน้ําและปQาไม	 (00322)     รวม      150,200.00     บาท 

 



 

 งบดําเนินงาน (530000)       รวม      140,000.00     บาท 
1. หมวดค�าตอบแทนใช	สอยและวสัด ุ   รวม      140,000.00     บาท 

 

1.1  ค�าใช	สอย (532000)    รวม      110,000.00     บาท 
  1.1.1 ประเภทรายจ�ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม�เข	าลักษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ    
 (320300)         จาํนวน       110,000.00     บาท  

1.  โครงการอนุรกัษ<พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริฯ  จาํนวน   3๐,๐๐๐.00    บาท      
 เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายโครงการอนุรักษ<พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพ่ือสนอง   พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือส�งเสริมการสร	างจิตสํานึกให	   เยาวชน และบุคคลท่ัวไป
มีความเข	าใจถึงความสําคัญและประโยชน<ของทรัพยากรไทย ภูมิป�ญญาไทย   โดยเฉพาะให	มีการอนุรักษ<พันธุกรรมพืชและ
การนําไปใช	ประโยชน<อย�างย่ังยืน โดยมีกรอบการ   ดําเนินงานได	แก� 1.กรอบการเรียนรู	ทรัพยากร ประกอบด	วย
กิจกรรมปกป�กพันธุกรรมพืช กิจกรรม  สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช	
ประโยชน<   ประกอบด	วยกิจกรรมอนุรักษ<และใช	ประโยชน<พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย<ข	อมูลพันธุกรรมพืช  
  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ<พืช 3.กรอบการสร	างจิตสํานึกประกอบด	วยกิจกรรมสร	างจิตสํานึกในการ 
 อนุรักษ<พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ<พันธุกรรมพืช  ตามหนังสือ   
 กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989   ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2560 เร่ือง ซักซ	อม  แนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2561   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่  ป�  พ.ศ.  2561-2564  
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมอย�างสมดุล   ย่ังยืน   แผนงาน  การเกษตร ข	อ  1  หน	า  
93 

  2.  โครงการ”รักน้าํ  รักปQา  รักษาแผ�นดนิ”    จาํนวน       30,000.00        บาท   
   เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายโครงการ ”รักน้ํา  รักปQา  รักษาแผ�นดิน”  เพ่ือเปUนการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง  ใน
โอกาสอันเปUนมหามงคล และสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ	าอยู�หัวและสมเด็จ  พระนางเจ	าฯ
พระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ<ทรัพยากรน้ําและปQา  รวมท้ังเปUนการสร	างจิตสํานึก  ให	กับเด็ก เยาวชนและบุคคลท่ัวไป 
มีความเข	าใจในการรักษาสิ่งแวดล	อมและอนุรักษ<    ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีกิจกรรมในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมโครงการ การปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให	สามารถใช	  งาน
ได	อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน<ต�อประชาชน  2.  กิจกรรมโครงการ  การสร	างและ   บํารุงรักษาฝาย
เก็บกักน้ํา  แก	มลิง  สระน้ําสาธารณะหรือการพัฒนาแหล�งน้ําอื่นๆในพ้ืนท่ีขาดแคลน  และพ้ืนท่ีแห	งแล	งให	เกิดประโยชน<
ต�อประชาชน  3.  กิจกรรม โครงการ  การสร	างภาชนะกักเก็บน้ํา  ขนาดใหญ�  เพ่ือเปUนแหล�งน้ําสารธารณะสําหรับใช	
อุปโภค บริโภค  4.  กิจกรรม  โครงการ  กิจกรรม  ปลูกต	นไม	  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะ มีการเชิญชวนให	



 

บุคลากรในหน�วยงานและประชาชน    ร�วมปลูกต	นไม	ในบริเวณสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน  บ	านเรือน  ท่ีสาธารณะของหมู�บ	าน/
ชุมชนหรือสถานท่ี  ท่ีหน�วยงานกําหนด   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2989   ลงวันท่ี  31   
 พฤษภาคม  2560 เร่ือง ซักซ	อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.    2561   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล	อมอย�างสมดุลย่ังยืน   
แผนงาน  การเกษตร ข	อ  2  หน	า  93 

 

    -88- 

 
 

3.  โครงการรณรงค<สร	างจิตสาํนกึในการกาํจดัขยะ ดูแลรกัษาความสะอาดในแหล�งน้าํและชมุชน 
 จาํนวน      20,000.00     บาท  

เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค< สร	างจิตสํานึกในการกําจัดขยะ   
 ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564    
 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมอย�างสมดุลย่ังยืน   แผนงาน  การเกษตร   ข	อ  4  หน	า  
 94 

4.  โครงการฝfกอบรมอาสาสมคัรพิทักษ<ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล	อม  
จาํนวน      30,000.00     บาท   
เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการฝfกอบรม/ กิจกรรมต�างๆเพ่ือพิทักษ<รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  

 สิ่งแวดล	อม  ให	กับประชาชนในเขตตําบลหนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564   
 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมอย�างสมดุลย่ังยืน   แผนงาน  การเกษตร   ข	อ  5  หน	า  
95 

 

1.2  ค�าวสัด ุ(533000)     รวม         30,000.00    บาท 
 1.2.1  ประเภทค�าวสัดกุารเกษตร (331000)   จาํนวน         30,000.00    บาท   
เพ่ือจ�ายเปUนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช�น ปุ�ย  สารเคมีปRองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว< จัดซ้ือไม	 

 ดอกไม	ประดับ ไม	ผล   ฯลฯ  และเพ่ือจ�ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ เช�น “โครงการฝายและ 
 แฝก” ฯลฯ มีการจัดซ้ือพันธ<หญ	าแฝกต�างๆ     ปรากฏในแผนงานการเกษตร (รหัส 00320)/ งาน  อนุรักษ<แหล�ง
น้ําและปQาไม	 (00322)  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร<  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล	อมอย�างสมดุลย่ังยืน   แผนงาน  การเกษตร ข	อ  6 หน	า    95 

 

 งบลงทุน (540000)       รวม      10,200.00      บาท 
1. หมวดค�าครุภัณฑ<  ที่ดินและสิ่งก�อสร	าง  รวม      10,200.00      บาท 



 

1.1  ค�าครุภัณฑ< (541000)    รวม      10,200.00      บาท 
1.1.1 ประเภทครภุณัฑ<งานบ	านงานครวั  (410900 )  รวม   10,200.00    บาท                           
1.  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต�งพุ�มไม	 ขนาด 22 นิ้ว   รวม         10,200.00     บาท 
เพ่ือจ�ายเปUนค�าใช	จ�ายในการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต�งพุ�มไม	  ขนาด 22 นิ้ว จํานวน  1  เคร่ืองๆ ละ  
10,200.00 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ<  ณ    มีนาคม   2560  ปรากฏในแผนงาน 
การเกษตร (รหัส 00320)/ งานอนุรักษ<แหล�งน้ําและปQาไม	 (00322)   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป� 
พ.ศ.2561– 2564   เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)   ข	อ  4  หน	า  10 
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    แผนงานงบกลาง (00410)    รวม    5,633,360.00     บาท 

 

 งานงบกลาง (00411)             รวม    5,633,360.00     บาท 

 

1. งบกลาง (510000)     รวม    5,633,360.00     บาท 
 

1.1  ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)    จํานวน  66,000.00   บาท  
 เพ่ือจ�ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมอัตราร	อยละ  5  ให	แก�พนักงานจ	างองค<การบริหารส�วน  

 ตําบลหนองปลิง     
1.2  ประเภทเงนิช�วยเหลอืผู	ติดเชือ้เอดส<  (110900)   จาํนวน     6,000.00  บาท  
 เพ่ือสนับสนุนสงเคราะห<เบ้ียยังชีพให	แก�ผู	ปQวยเอดส<  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564   

 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  งบกลาง ข	อ  3 หน	า  91 



 

1.3  ประเภทเงนิช�วยเหลอืเบีย้ยงัชีพผู	สงูอาย ุ( 110700 ) จาํนวน 3,420,000.0 บาท          
  เพ่ือสนับสนุนสงเคราะห<เบ้ียยังชีพให	แก�ผู	สูงอายุ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-  
 2564  ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  งบกลาง ข	อ  1 หน	า  90 

1.4  ประเภทเงนิช�วยเหลอืเบีย้ยงัชีพผู	พิการ  (  110800 )      จาํนวน 1,440,000.00 บาท   
เพ่ือสนับสนุนสงเคราะห<เบ้ียยังชีพให	แก�ผู	พิการ     ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป�  พ.ศ.  2561-2564   

 ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  งบกลาง ข	อ  2 หน	า  90 

1.5  ประเภทเงินสํารองจ�าย (111000)      จํานวน 440,860.00  บาท   
เพ่ือจ�ายในกรณีจําเปUนเร�งด�วน  ฉุกเฉินหรือมีความจําเปUนเกิดข้ึน  เช�น เกิดสาธารณภัยต�างๆหรือใน  กรณี

ท่ีหน�วยงานต�าง  ๆ  ไม�มีงบประมาณรายจ�ายท่ีเบิกจ�ายได	  หรือมีแต�ไม�เพียงพอกับความจําเปUนท่ี  จะต	องจ�ายหรือไม�ได	ต้ัง
จ�ายไว	ในงบประมาณรายจ�าย  หรือมีรายจ�ายท่ีนอกเหนือไปจากงบประมาณ  รายจ�ายท่ีได	รับอนุมัติ  

1.6  ประเภทรายจ�ายตามข	อผูกพัน (111100)    จํานวน 110,500.00 บาท   
1.ประเภทค�าใช	จ�ายในการสบทบกองทนุระบบหลักประกนัสขุภาพในระดับท	องถิน่หรอืพืน้ที ่  

 องค<การบริหารส�วนตาํบลหนองปลงิ      จาํนวน   60,500.00 บาท   
เพ่ือเปUนค�าใช	จ�ายในการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท	องถ่ิน  ในอัตราร	อยละ   40    ของ

ค�าบริการสาธารณสุขท่ีได	รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ      ปรากฏในแผนพัฒนาสี่  ป�  พ.ศ.  2561-2564  
ยุทธศาสตร<การพัฒนาทรัพยากรมนุษย<  แผนงาน  งบกลาง ข	อ  4 หน	า    91 

2.  ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองปลิง    จํานวน  50,000.00  บาท  เ พ่ื อ
จ�ายเปUนเงินสบทบให	แก�กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองปลิง  

1.7   ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข	าราชการส�วนท	องถิ่น  (กบท.) (120100)    
 จํานวน  150,000.00    บาท   

เพ่ือจ�ายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข	าราชการส�วนท	องถ่ิน (กบท.) อัตราร	อยละหนึ่งของ  
 จํานวนเงินรายได	โดยไม�รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป      

 
 

 

              



 

 
บญัชรีายละเอยีดประมาณการงานก�อสร	าง 

ประจาํป�งบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕61 

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

  องค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 



 

    อาํเภอนคิมน้าํอนู      จงัหวดัสกลนคร 
 

 

 

           ร�าง 

              
 

ข	อบญัญตัอิงค<การบรหิารส�วนตาํบล 
เรือ่ง 

งบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕61 

 
 

ของ 
 



 

 
  องค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 

    อาํเภอนคิมน้าํอนู      จงัหวดัสกลนคร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- สําเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕60 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํเนาร�าง 
 

ข	อบญัญตัอิงค<การบรหิารส�วนตาํบล 
เรือ่ง 

งบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ  



 

พ.ศ.  ๒561 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 

  องค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
    อาํเภอนคิมน้าํอนู      จงัหวดัสกลนคร 

 
 

 
 

            



 

              
 

ข	อบญัญตัอิงค<การบรหิารส�วนตาํบล 
เรือ่ง 

งบประมาณรายจ�ายประจาํป�งบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕61 

 
 

ของ 
 
 

  องค<การบรหิารส�วนตาํบลหนองปลงิ 
    อาํเภอนคิมน้าํอนู      จงัหวดัสกลนคร 



 

 
 

 


