
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                     ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

         อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   ค าแถลงงบประมาณ 

                                    ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
          

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
  

1. สถานะการคลัง 
    

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

      

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 20,271,237.38 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 9,088,510.72 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,528,875.05 บาท 
      

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 173,000.00 บาท 
      

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 

    

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 
 

    

(1) รายรับจริง จ านวน 26,732,745.10 บาท ประกอบด้วย 
 

      

หมวดภาษีอากร จ านวน 48,163.32 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 162,524.40 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 164,852.64 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 468,673.52 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 38,710.00 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,236,792.22 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 11,613,029.00 บาท 
 



 
    

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,842,148.00 บาท 
 

    

 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 23,349,558.88 บาท ประกอบด้วย 

 

      

งบกลาง จ านวน 5,429,562.00 บาท 
      

งบบุคลากร จ านวน 10,079,680.00 บาท 
      

งบด าเนินงาน จ านวน 4,506,416.88 บาท 
      

งบลงทุน จ านวน 2,063,900.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,270,000.00 บาท 
 

    

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,842,148.00 บาท 
 

    

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 474,728.00 บาท 
 

    

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

    

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 ค ำแถลงงบประมำณ 
                                                                 ประปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
อ.นิคมน  ำอูน จ.สกลนคร 

      

 

   

รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 173,431.75 190,000.00 60,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 73,396.00 73,800.00 140,600.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 246,982.32 248,000.00 250,000.00 
  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 450,217.00 350,000.00 400,000.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,630.00 11,200.00 70,200.00 
  

หมวดรายได้จากทุน 1,655.00 2,000.00 2,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 957,312.07 875,000.00 922,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 14,759,524.57 14,625,000.00 15,077,200.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14,759,524.57 14,625,000.00 15,077,200.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      

  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,432,478.00 12,000,000.00 12,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

11,432,478.00 12,000,000.00 12,000,000.00 

รวม 27,149,314.64 27,500,000.00 28,000,000.00 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                     ค าแถลงงบประมาณ 

                                              ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 5,174,459.00 5,910,071.00 6,194,400.00 
  

งบบุคลากร 9,739,865.00 10,239,900.00 11,071,320.00 
  

งบด าเนินงาน 5,232,954.12 6,574,400.00 5,864,350.00 
  

งบลงทุน 2,447,029.92 2,881,000.00 3,387,930.00 
  

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
  

งบเงินอุดหนุน 2,352,310.98 1,884,629.00 1,472,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,956,619.02 27,500,000.00 28,000,000.00 

รวม 24,956,619.02 27,500,000.00 28,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           ส่วนที่ 2 

                            ข้อบัญญัติ 

          
                            เรื่อง 

                    
                                 งบประมาณรายจ่าย 

               
                           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            
                              ของ 

                  
 

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

                                       อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           บันทึกหลักการและเหตุผล 
          ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,638,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 505,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,166,390 

  แผนงานสาธารณสุข 783,300 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 419,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,843,230 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 302,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,957,800 

  แผนงานการเกษตร 120,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 6,194,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 28,000,000 

 

 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

         อ.นิคมน้ าอูน  จ.สกลนคร 

          

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
            งาน 

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 5,586,280 1,749,000 7,335,280 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,360,760 1,749,000 5,109,760 
งบด าเนินงาน 2,821,000 298,000 3,119,000 

    ค่าตอบแทน 425,000 158,000 583,000 
    ค่าใช้สอย 1,460,000 50,000 1,510,000 
    ค่าวัสดุ 381,000 90,000 471,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 555,000 0 555,000 
งบลงทุน 144,600 30,000 174,600 

    ค่าครุภัณฑ์ 144,600 30,000 174,600 
งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 10,000 

    รายจ่ายอ่ืน 10,000 0 10,000 
                              รวม 8,561,880 2,077,000 10,638,880 

 



 
  

 

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
            งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 350,000 0 350,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 350,000 0 350,000 
งบด าเนินงาน 0 130,000 130,000 

    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000 
    ค่าใช้สอย 0 60,000 60,000 
    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000 
งบลงทุน 0 25,000 25,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 25,000 25,000 
                              รวม 350,000 155,000 505,000 



 
 
 

แผนงานการศึกษา 
            งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 383,000 1,037,040 1,420,040 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 383,000 1,037,040 1,420,040 
งบด าเนินงาน 20,000 1,254,350 1,274,350 

    ค่าตอบแทน 0 13,500 13,500 
    ค่าใช้สอย 20,000 463,850 483,850 
    ค่าวัสดุ 0 777,000 777,000 
งบเงินอุดหนุน 0 1,472,000 1,472,000 

    เงินอุดหนุน 0 1,472,000 1,472,000 
                              รวม 403,000 3,763,390 4,166,390 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 
            งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 387,300 0 387,300 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 387,300 0 387,300 
งบด าเนินงาน 0 396,000 396,000 

    ค่าตอบแทน 0 120,000 120,000 
    ค่าใช้สอย 0 216,000 216,000 
    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000 
                              รวม 387,300 396,000 783,300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
            งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 363,000 0 363,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 363,000 0 363,000 
งบด าเนินงาน 0 50,000 50,000 

    ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000 
งบลงทุน 0 6,000 6,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 6,000 6,000 
                              รวม 363,000 56,000 419,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

          งาน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
รวม  งบ   

     
       

 งบบุคลากร 1,215,700 1,215,700 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,215,700 1,215,700 
 งบด าเนินงาน 403,000 403,000 
     ค่าตอบแทน 138,000 138,000 
     ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
     ค่าวัสดุ 155,000 155,000 
 งบลงทุน 224,530 224,530 
     ค่าครุภัณฑ์ 224,530 224,530 
                               รวม 1,843,230 1,843,230 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม   
งบ   

      
        

  งบด าเนินงาน 70,000 70,000 
      ค่าใช้สอย 70,000 70,000 
                                รวม 70,000 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

            งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม งบ   

    

      

งบด าเนินงาน 180,000 122,000 302,000 

    ค่าใช้สอย 160,000 122,000 282,000 
    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
                              รวม 180,000 122,000 302,000 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          งาน งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม  งบ   
     
       
 งบลงทุน 2,957,800 2,957,800 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,957,800 2,957,800 
                               รวม 2,957,800 2,957,800 
 แผนงานการเกษตร 

          งาน งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ 

รวม  งบ   
     
       
 งบด าเนินงาน 120,000 120,000 

     ค่าใช้สอย 90,000 90,000 
     ค่าวัสดุ 30,000 30,000 
                               รวม 120,000 120,000 
  

 

 



 
 

 

 

แผนงานงบกลาง 

          งาน 
งบกลาง รวม  งบ   

     
       
 งบกลาง 6,194,400 6,194,400 

     งบกลาง 6,194,400 6,194,400 
                               รวม 6,194,400 6,194,400 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
อ.นิคมน้ าอูน  จ.สกลนคร 

                       โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   มาตรา 
87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอนิคมน้ าอูน 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 
บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,638,880 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 505,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,166,390 
  แผนงานสาธารณสุข 783,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 419,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,843,230 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 302,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,957,800 
  แผนงานการเกษตร 120,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 6,194,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 28,000,000 



 

    

 
 
 

   
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        
 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

         ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

 
   (ลงนาม)................................................ 

   
(นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองปลิง 
อนุมัติ 

 
    
    

(ลงนาม).................................................. 
 

(นายพลกฤษ  เรืองสุกใส) 
 

ต าแหน่ง นายอ าเภอนิคมน้ าอูน 
 

        



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 อ าเภอ นิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
     
                               

               
               
               

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -92.86 % 10,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 108,811.00 113,475.00 109,598.75 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 15,851.00 12,769.00 18,179.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 33,611.00 46,432.00 45,654.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 158,273.00 172,676.00 173,431.75 190,000.00     60,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 22,560.00 47,960.00 52,650.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อการโฆษณา 

0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 950.00 890.00 860.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 



 

     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 60.00 3,800.00 -7.89 % 3,500.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,300.00 11,850.00 11,650.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,941.00 12,142.50 4,956.00 1,000.00 4,900.00 % 50,000.00 

 

  

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

1,120.00 1,640.00 1,220.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 34,871.00 76,501.50 73,396.00 73,800.00     140,600.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 97,280.00 103,175.00 99,812.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     ดอกเบี้ย 138,631.58 144,388.83 140,170.32 140,000.00 0.00 % 140,000.00 
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 12,354.00 6,480.00 7,000.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 248,265.58 254,043.83 246,982.32 248,000.00     250,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 449,971.00 425,717.00 450,217.00 350,000.00 14.29 % 400,000.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 449,971.00 425,717.00 450,217.00 350,000.00     400,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 11,600.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 30.00 200.00 0.00 % 200.00 



 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,330.00 0.00 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,330.00 11,630.00 11,200.00     70,200.00 

หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,655.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,655.00 2,000.00     2,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 370,454.90 306,926.12 304,549.09 355,000.00 -14.87 % 302,200.00 



 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 อ าเภอ นิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 
         
                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,094,971.10 9,317,021.55 9,468,074.19 9,100,000.00 0.00 % 9,100,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,370,573.80 1,588,976.80 1,362,276.18 0.00 100.00 % 1,300,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 61,062.48 65,919.13 21,831.13 25,000.00 0.00 % 25,000.00 
     ภาษีสุรา 775,908.34 0.00 2,153.40 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,871,496.80 2,885,152.68 3,254,449.95 3,300,000.00 0.00 % 3,300,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 26,965.74 22,755.04 25,025.99 15,000.00 33.33 % 20,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 24,359.87 23,408.52 28,699.64 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 186,497.00 273,460.00 292,465.00 300,000.00 133.33 % 700,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -80.00 % 300,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,782,290.03 14,484,639.84 14,759,524.57 14,625,000.00     15,077,200.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

10,171,029.00 10,384,922.00 11,432,478.00 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,171,029.00 10,384,922.00 11,432,478.00 12,000,000.00     12,000,000.00 
รวมทุกหมวด 24,844,699.61 25,799,830.17 27,149,314.64 27,500,000.00     28,000,000.00 

 



 
 



 



 

          
                                               รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                                                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

                                                                               อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  28,000,000 บาท แยกเป็น     

รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร รวม 60,000 บาท 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา   

    ภาษีป้าย จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 140,600 บาท 

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นใหม่   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขี้นใหม่   

    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 55,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นใหม่   

    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 3,500 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   



 

 

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 2,000 บาท 

  ประมาณการเพิ่มขึ้นใหม่   

 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

  ประมาณการเพิ่มขึ้นมาใหม่   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท 

 

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 100,000 บาท 

  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา   

 

ดอกเบี้ย จ านวน 140,000 บาท 

  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา   

 

รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณปีที่ผ่านมา   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 400,000 บาท 

 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 400,000 บาท 

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,200 บาท 

 

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 200 บาท 

  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา   

 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 2,000 บาท 

  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   



 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,077,200 บาท 

  

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 302,200 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,100,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,300,000 บาท 

    ประมาณการเพิ่มขึ้นมาใหม่   

  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 25,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,300,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จ านวน 700,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  

ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ จ านวน 300,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,000,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 12,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 



 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
อ าเภอนิคมน้ าอูน    จังหวัดสกลนคร 

        
    

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

     เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,523,381.00 1,454,400.00 1,454,400.00 1,454,400.00 
5.
9
4 

% 1,540,800 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,208,101.00 2,139,120.00 2,139,120.00 2,139,120.00     2,225,520 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,866,030.00 1,871,214.00 2,224,800.00 2,381,090.00 
6.
5
3 

% 2,536,560 

 



 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินประจ าต าแหน่ง 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000 
  

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 475,190.00 480,360.00 485,160.00 490,800.00 9.25 % 536,200 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 44,230.00 39,060.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000 
    เงินอื่นๆ 0.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,637,450.00 2,642,634.00 2,997,960.00 3,159,890.00     3,360,760 

รวมงบบุคลากร 4,845,551.00 4,781,754.00 5,137,080.00 5,299,010.00     5,586,280 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7,000.00 19,680.00 38,750.00 666,460.00 -51.99 % 320,000 

    ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 42,000.00 51,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,084.00 38,436.25 29,273.00 33,700.00 33.53 % 45,000 

รวมค่าตอบแทน 67,084.00 100,116.25 119,023.00 760,160.00     425,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 624,233.55 834,848.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 20 % 6,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 992,900.00 1,080,000.00 -7.41 % 1,000,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์
ราชการ 

0.00 0.00 15,743.98 16,000.00 -37.5 % 10,000 

      ค่าธรรมเนียมการฟ้องคดีปกครอง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 
      ค่าวารสาร 0.00 0.00 6,050.00 10,000.00 0 % 10,000 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 15,160.00 25,800.00 29,130.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลและแผนชุมชน 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 175,534.00 194,796.00 257,223.00 222,368.00 -32.54 % 150,000 
      ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 17,632.00 467.15 % 100,000 
      โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 0.00 0.00 45,335.00 20,800.00 -3.85 % 20,000 

      โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 260,250.00 269,950.00 0.00 0.00 100 % 9,000 
      โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 0.00 6,990.00 8,040.00 10,000.00 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ
บุคลากรใน  อปท.  เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 

0.00 0.00 9,990.00 10,000.00 -100 % 0 

      

โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัด
สกลนคร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก
และเยาวชน  องคืการบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง (กิจกรรม  "โตไปไมโ่กง") 

0.00 0.00 8,920.00 10,000.00 -100 % 0 

 

 



 

 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  
กฎหมายท้องถิ่นส าหรับผู้บริหาร  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 72,628.54 106,918.39 69,262.08 89,340.00 0.74 % 90,000 

รวมค่าใช้สอย 1,147,806.09 1,439,302.39 1,445,594.06 1,534,140.00     1,460,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 85,727.00 92,478.00 42,980.00 70,000.00 -14.29 % 60,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00 3,090.00 19,380.00 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 39,023.00 62,832.00 42,510.00 43,000.00 -51.16 % 21,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,400.00 35,240.00 12,900.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 146,190.00 176,915.00 202,690.00 150,000.00 13.33 % 170,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,145.00 8,572.00 41,845.58 38,000.00 -47.37 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,750.00 32,450.00 54,710.00 55,000.00 -27.27 % 40,000 

    วัสดุอื่น 37,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าวัสดุ 362,885.00 411,577.00 417,015.58 426,000.00     381,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 470,986.35 484,333.75 549,431.70 556,100.00 -4.69 % 530,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 19,880.90 18,912.04 18,854.09 25,000.00 -20 % 20,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 688.00 526.00 15,000.00 -66.67 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 490,867.25 503,933.79 568,811.79 596,100.00     555,000 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบด าเนินงาน 2,068,642.34 2,454,929.43 2,550,444.43 3,316,400.00     2,821,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 0.00 3,500.00 0.00 3,800.00 0 % 3,800 

      

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000  บีทียู  จ านวน 5 เครื่องๆละ 28,600  
บาท  รวมเป็นเงิน  143,000 บาท 

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ านวน  1  
เครื่อง  8,500 บาท 

8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง  4  ชั้น  (40 
ช่อง) ล้อเลือ่น 

5,000.00 0.00 10,000.00 6,000.00 0 % 6,000 

      โครงการจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สิน 
ทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
ฯ รัชกาลที่ 10  พร้อมติดตั้ง   
จ านวน 1 ซุ้ม 

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวราง 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก  ขนาด 4 ฟุต 

5,000.00 0.00 7,000.00 5,000.00 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกขนาด  4  ชั้น 

0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0 

      โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0 
      โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 13,500.00 0.00 100 % 11,000 

      
โครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติกไฟเบอร์  ขา
เหล็กพับเก็บได้ 

0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อโตีะพับเอนกประสงค์(โพ
เมก้า) จ านวน 8 ตัวๆละ  2,200  บาท เป็น
เงินรวม 17,600  บาท 

17,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอาศแบบ
แยกส่วน  ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อและติตตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 

0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 100 % 57,200 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เครือข่าย  แบบมุมมองคงท่ี 

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0 

      โครงการจัดซื้อไมล์ห้องประชุม 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,700 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมการ
ติดต้ัง 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 

0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
      โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  3  ชั้น 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 

42,000.00 41,800.00 20,800.00 22,000.00 0 % 22,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/หน้าท่ี) 

3,300.00 0.00 5,200.00 2,600.00 0 % 2,600 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer) 

0.00 4,200.00 0.00 0.00 100 % 4,300 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  จ านวน 3 เครื่องๆละ2,800 บาท 
รวมจ านวน  8,400 บาท 

0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมค่าครุภัณฑ์ 328,900.00 85,900.00 233,500.00 240,900.00     144,600 

รวมงบลงทุน 328,900.00 85,900.00 233,500.00 240,900.00     144,600 

  งบรายจ่ายอื่น               
  รายจ่ายอื่น               

    รายจ่ายอื่น               

      
โครงการประเมินความพึ่งพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     10,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     10,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

      

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานท่ีกลาง) อ าเภอนิคมน้ าอูน  
จังหวัดสกลนคร 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00     0 

รวมงานบริหารท่ัวไป 7,243,093.34 7,322,583.43 7,961,024.43 8,896,310.00     8,561,880 

 

 



 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,293,300.00 1,375,767.00 1,455,540.00 1,445,010.00 4.29 % 1,507,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 154,300.00 162,480.00 169,080.00 200,000.00 0 % 200,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 5,120.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,494,720.00 1,580,247.00 1,666,620.00 1,687,010.00     1,749,000 

รวมงบบุคลากร 1,494,720.00 1,580,247.00 1,666,620.00 1,687,010.00     1,749,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -31.82 % 150,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,021.00 7,806.00 15,103.25 25,000.00 -68 % 8,000 

รวมค่าตอบแทน 23,021.00 7,806.00 15,103.25 245,000.00     158,000 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 59,512.00 30,396.00 84,446.00 35,000.00 14.29 % 40,000 

 

 

 



 

 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,300.00 900.00 8,600.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 60,812.00 31,296.00 93,046.00 45,000.00     50,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 44,816.05 41,614.00 29,800.90 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,800.00 28,485.00 68,510.00 40,000.00 0 % 40,000 

รวมค่าวัสดุ 81,616.05 70,099.00 98,310.90 90,000.00     90,000 

รวมงบด าเนินงาน 165,449.05 109,201.00 206,460.15 380,000.00     298,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4  ชั้น (40 
ช่อง)  ล้อเลื่อน 

0.00 5,000.00 10,000.00 18,000.00 -66.67 % 6,000 

      โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 

      
โครงการจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 

0.00 0.00 20,800.00 22,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมชนิด
เลเซอร์หริอชนิด LED  ขาวด า(18หน้า/
นาที) 

0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer) 

0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 
2,800 บาท รวนจ านวน 5,600 บาท 

0.00 5,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ิอชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

65,400.00 21,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,400.00 36,600.00 61,400.00 63,600.00     30,000 

รวมงบลงทุน 65,400.00 36,600.00 61,400.00 63,600.00     30,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,725,569.05 1,726,048.00 1,934,480.15 2,130,610.00     2,077,000 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,968,662.39 9,048,631.43 9,895,504.58 11,026,920.00     10,638,880 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 237,300.00 251,820.00 269,760.00 296,700.00 17.96 % 350,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 237,300.00 251,820.00 269,760.00 296,700.00     350,000 

รวมงบบุคลากร 237,300.00 251,820.00 269,760.00 296,700.00     350,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 17,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0.00 17,200.00 0.00 0.00     0 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
 ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน 

0.00 38,780.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

 



 

 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์  อปพร. 
ต าบลหนองปลิง 

0.00 49,140.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 127,920.00 0.00 0.00     0 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุอื่น 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมค่าวัสดุ 0.00 20,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 165,120.00 0.00 0.00     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
237,300.00 416,940.00 269,760.00 296,700.00     350,000 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 40,800.00 60,000.00 0 % 60,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 40,800.00 60,000.00     60,000 

 

 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

19,980.00 0.00 14,990.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณัย 

20,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

46,778.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

      โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0.00 0.00 67,940.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

0.00 0.00 19,037.00 20,000.00 -50 % 10,000 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปพร. 
ต าบลหนองปลิง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 136,758.00 0.00 131,967.00 75,000.00     60,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุอื่น 0.00 0.00 173,900.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 173,900.00 10,000.00     10,000 

 

 



 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบด าเนินงาน 136,758.00 0.00 346,667.00 145,000.00     130,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
      โครงการจัดซื้อป้ายไฟจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 0.8  
แรงม้า  ความยาวบาร์โซ่ขนาด 11 น้ิว 
จ านวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน  8,000  บาท  

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               

      
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร  
จ านวน  3  ชุดๆละ 16700  บาท 

0.00 0.00 0.00 50,100.00 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  แบบ
ยาง  3 ชั้น ขนาด  2. 5 น้ิว  ยาว 20 ม. 
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน  1  ชุด 

0.00 0.00 0.00 14,500.00 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง แบบ
ยาง 3  ชั้น  ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 20 ม. 
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,000.00 0.00 0.00 74,600.00     25,000 

รวมงบลงทุน 8,000.00 0.00 0.00 74,600.00     25,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 144,758.00 0.00 346,667.00 219,600.00     155,000 

 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 382,058.00 416,940.00 616,427.00 516,300.00     505,000 

แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 296,760.00 314,580.00 333,060.00 362,600.00 5.63 % 383,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 296,760.00 314,580.00 333,060.00 362,600.00     383,000 

รวมงบบุคลากร 296,760.00 314,580.00 333,060.00 362,600.00     383,000 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 15,000.00 25,000.00 4,900.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 15,000.00 25,000.00 4,900.00 20,000.00     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 15,000.00 25,000.00 4,900.00 20,000.00     20,000 

 

 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
โครงการติดตั้งมุ้งลวดขอบอลูมิเนียมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้าน
โคกมะนาว  หมู่ที่ 2 

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง
ปลิง  หมู่ที่ 5 

14,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 52,900.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 52,900.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 364,660.00 339,580.00 337,960.00 382,600.00     403,000 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 680,580.00 720,060.00 765,605.00 818,280.00 2.41 % 838,000 
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -11.11 % 56,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 85,312.00 108,000.00 94,500.00 120,000.00 -0.8 % 119,040 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,480.00 12,000.00 10,500.00 15,000.00 60 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 776,372.00 840,060.00 870,605.00 1,016,280.00     1,037,040 

รวมงบบุคลากร 776,372.00 840,060.00 870,605.00 1,016,280.00     1,037,040 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,510.00 10,339.50 8,398.50 11,600.00 16.38 % 13,500 

รวมค่าตอบแทน 8,510.00 10,339.50 8,398.50 11,600.00     13,500 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0 

      
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

113,900.00 74,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

244,300.00 221,640.00 246,560.00 392,000.00 -17.35 % 324,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) 

0.00 0.00 83,300.00 113,900.00 -11.94 % 100,300 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 29,380.00 90,400.00 -56.25 % 39,550 

รวมค่าใช้สอย 358,200.00 296,440.00 359,240.00 623,300.00     463,850 

 

 



 

 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  ค่าวัสดุ               

    ค่าอาหารเสริม (นม) 654,435.42 622,413.48 610,127.58 800,000.00 -2.88 % 777,000 

รวมค่าวัสดุ 654,435.42 622,413.48 610,127.58 800,000.00     777,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,021,145.42 929,192.98 977,766.08 1,434,900.00     1,254,350 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,224,000.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 

0.00 0.00 638,800.00 612,000.00 16.34 % 712,000 

      
ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 

0.00 0.00 597,920.00 628,500.00 20.92 % 760,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,224,000.00 1,220,000.00 1,236,720.00 1,240,500.00     1,472,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,224,000.00 1,220,000.00 1,236,720.00 1,240,500.00     1,472,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,021,517.42 2,989,252.98 3,085,091.08 3,691,680.00     3,763,390 

รวมแผนงานการศึกษา 3,386,177.42 3,328,832.98 3,423,051.08 4,074,280.00     4,166,390 

 

 

 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 316,200.00 332,700.00 349,320.00 375,200.00 3.22 % 387,300 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 316,200.00 332,700.00 349,320.00 375,200.00     387,300 

รวมงบบุคลากร 316,200.00 332,700.00 349,320.00 375,200.00     387,300 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

0.00 22,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก 

0.00 27,524.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 50,124.00 0.00 0.00     0 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 79,270.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 79,270.00 0.00 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 129,394.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 316,200.00 462,094.00 349,320.00 375,200.00     387,300 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 44,000.00 172.73 % 120,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 44,000.00     120,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

      

ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

22,182.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
"อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID - 19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" 

0.00 0.00 0.00 6,600.00 -100 % 0 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข  ม. 1 0.00 19,975.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 2 0.00 19,990.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 3 0.00 19,980.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 4 0.00 19,800.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 5 0.00 19,985.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 6 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 7 0.00 19,930.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
      โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 8 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

29,640.00 0.00 9,920.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค   คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 20,790.00 21,000.00 0 % 21,000 

รวมค่าใช้สอย 51,822.00 159,660.00 190,710.00 202,600.00     216,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,400.00 0.00 95,900.00 90,000.00 -33.33 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 50,400.00 0.00 95,900.00 90,000.00     60,000 

รวมงบด าเนินงาน 102,222.00 159,660.00 286,610.00 336,600.00     396,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 102,222.00 159,660.00 286,610.00 336,600.00     396,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 418,422.00 621,754.00 635,930.00 711,800.00     783,300 

 

 



 

 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานสังคมสงเคราะห์               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 285,360.00 296,760.00 317,700.00 349,300.00 3.92 % 363,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 285,360.00 296,760.00 317,700.00 349,300.00     363,000 

รวมงบบุคลากร 285,360.00 296,760.00 317,700.00 349,300.00     363,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 285,360.00 296,760.00 317,700.00 349,300.00     363,000 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการวันผู้สูงวัย  ไทหนองปลิง 0.00 0.00 76,487.00 70,000.00 -28.57 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 76,487.00 70,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 76,487.00 70,000.00     50,000 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น (40 ช่อง) 
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     6,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     6,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 76,487.00 70,000.00     56,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 285,360.00 296,760.00 394,187.00 419,300.00     419,000 

แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 561,420.00 595,020.00 633,720.00 691,700.00 3.66 % 717,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 382,370.00 227,155.00 108,000.00 108,000.00 267.31 % 396,700 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 56,150.00 27,023.00 12,000.00 80,000.00 -25 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,041,940.00 891,198.00 795,720.00 921,700.00     1,215,700 

รวมงบบุคลากร 1,041,940.00 891,198.00 795,720.00 921,700.00     1,215,700 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 103,000.00 -24.27 % 78,000 

    ค่าเช่าบ้าน 23,400.00 26,550.00 36,000.00 36,000.00 33.33 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,721.00 4,879.25 0.00 6,700.00 79.1 % 12,000 

รวมค่าตอบแทน 28,121.00 31,429.25 36,000.00 145,700.00     138,000 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,368.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
      โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต 0.00 0.00 35,590.00 42,000.00 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 267,930.00 104,021.63 45,950.00 100,000.00 -10 % 90,000 

รวมค่าใช้สอย 269,298.00 104,021.63 81,540.00 172,000.00     110,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 7,755.00 8,125.00 5,006.00 15,000.00 0 % 15,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 52,157.00 77,019.00 105,054.25 110,000.00 -45.45 % 60,000 
    วัสดุก่อสร้าง 92,462.00 31,726.00 143,584.21 80,000.00 -25 % 60,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 780.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

  



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,900.00 0.00 400.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 171,274.00 116,870.00 254,824.46 225,000.00     155,000 

รวมงบด าเนินงาน 468,693.00 252,320.88 372,364.46 542,700.00     403,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               

      โครงการจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800 

      
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง  4  ชั้น (40 
ช่อง)  ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  2  
บาน 

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0 

      โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้  0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0 
      โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500 

    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ
จมน้ าสูบ  ขนาด  1  แรงม้า 

0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดซื้อพ่วงต่อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม
ใต้น าิขนาด  1  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 2 เครื่อง 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
      ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจักซื้อแบบหล่อคอนกรีต (แบบ
ลูกบาศก์) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,630 

      
โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต (แบบ
ทรงกระบอก) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,600 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      
โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติ
ชนิดไร้สาย UHF -  FM   พร้อมติดตั้ง บ้าน
ศรีเมือง หมู่ที่ 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      
โครงการจัดซื้อล าโพง (ฮอร์น)  ขนาดไม่
น้อยกว่า  600  วัตต์  จ านวน 2  ตัวๆละ 
6,990  บาท 

0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง  
ระบบดิจิตอล 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ส ารวจ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง 0.00 0.00 650.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 

0.00 0.00 0.00 24,500.00 -100 % 0 

 

 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer) 

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด  800  VA 

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

0.00 0.00 21,800.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000.00 48,000.00 71,750.00 85,500.00     224,530 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

0.00 106,000.00 340,000.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรึตล้อมรอบพื้นท่ี
สาธารณะบ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 6 

203,500.00 341,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านโนน
สมบูรณ์ 
 หมู่ที่ 6 

127,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



 

 

 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง
โครงสร้างเหล็ก(ระบบถังไฟเบอร์กลาส) 
บ้านโคกมะนาว  หมู่ที่ 2 

156,845.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 487,845.00 547,000.00 340,000.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 519,845.00 595,000.00 411,750.00 85,500.00     224,530 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,030,478.00 1,738,518.88 1,579,834.46 1,549,900.00     1,843,230 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมะนาว หมู่ท่ี 2 

99,500.00 391,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ 3  

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง  หมู่ 7 

377,000.00 394,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ 1 

359,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า บ้านหนองปลิง
ใหม่  
หมู่ที่ 8 

485,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ า  บ้านทรายค า  
หมู่ที่ 4 

0.00 396,867.60 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ า  บ้านหนองผัก
เทียม  หมู่ที่ 1 

0.00 399,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายค า หมู่ท่ี 4 

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,519,500.00 1,580,867.60 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 1,519,500.00 1,580,867.60 0.00 0.00     0 

  งบเงินอุดหนุน               

 

 

 

 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 252,891.28 405,835.80 0.00 0.00 0 % 0 

      

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัง
โคน  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
บ้านทรายค า  หมู่ที่  4 เส้นบ้าน  นายสม
จิตร  ผลาจันทร์  ถึง บ้านนายประสิทธิ์   
สุรินทะ 

0.00 0.00 0.00 61,200.00 -100 % 0 

      

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัง
โคน  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7  เส้นหน้าป้อมต ารวจ
หลังเก่า  ถึงสะพานห้วยแคน 

0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0 

      

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัง
โคน  ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการ
สาธารณะ (สายพาดดับ)  บ้านโนน
สมบูรณ์  หมู่ที่  6  เส้นสี่แยกโรงเรียน
อนุบาลนิคมน้ าอูน  ถึง  บ้านนายไสว  หัส
จันทร์ทอง 

0.00 0.00 0.00 94,877.00 -100 % 0 

      

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัง
โคน  ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายพาดดับ) บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 6  
เส้นบ้าน  นายติดตาม  วงศ์ประทุม  ถึง 
บ้าน  นางสุขุมวิท  ค าหอม 

0.00 0.00 0.00 100,152.00 -100 % 0 

 

 



 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอพังโคน  
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ
(สายพาดดับ)  จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า  
ถึง  บ้านนางเมตตา  ศูนยะราช 
บ้านหนองผักเทียม  หมู่ที่ 1 

0.00 0.00 204,758.32 0.00 0 % 0 

      

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ
(สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า  
ถึง  บ้านนายประมูล  โยธายุทธ 
บ้านทันสมัย  หมู่ที่ 3 

0.00 0.00 225,656.32 0.00 0 % 0 

      

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ
(สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า  
ถึง  บ้านนายประสิทธิ์  สุรินทะ 
บ้านหนองปลิงใหม่  หมู่ที่ 8 

0.00 0.00 355,822.08 0.00 0 % 0 

      

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพังโคน 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าบริการสาธารณะ
(สายพาดดับ) จุดเริ่มต้นหม้อแปลงไฟฟ้า 
ถึง วัดป่าบ้านโคกกมะนาว  
บ้านโคกมะนาว  หมู่ที่ 2 

0.00 0.00 299,354.26 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 252,891.28 405,835.80 1,085,590.98 319,229.00     0 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบเงินอุดหนุน 252,891.28 405,835.80 1,085,590.98 319,229.00     0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,772,391.28 1,986,703.40 1,085,590.98 319,229.00     0 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,802,869.28 3,725,222.28 2,665,425.44 1,869,129.00     1,843,230 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการเดินตามรอยพ่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 38,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

65,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  
คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      โครงการวันผู้สูงวัย  ไทหนองปลิง 33,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มสตรี 

0.00 17,800.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

 

 



 

 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาม
แนวพระราชด าริหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

16,750.00 34,850.00 32,975.00 35,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 153,250.00 84,650.00 32,975.00 75,000.00     70,000 

รวมงบด าเนินงาน 153,250.00 84,650.00 32,975.00 75,000.00     70,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 153,250.00 84,650.00 32,975.00 75,000.00     70,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 153,250.00 84,650.00 32,975.00 75,000.00     70,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการแข่งขันกีฬา อบต. หนองปลิงต้าน
ยาเสพติด 

116,130.00 105,485.00 112,330.00 120,000.00 -33.33 % 80,000 

      
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 183,000.00 -100 % 0 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

31,719.00 143,885.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 

รวมค่าใช้สอย 147,849.00 249,370.00 112,330.00 303,000.00     160,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 20,000.00 19,993.00 19,850.00 20,000.00 0 % 20,000 
รวมค่าวัสดุ 20,000.00 19,993.00 19,850.00 20,000.00     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 167,849.00 269,363.00 132,180.00 323,000.00     180,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 167,849.00 269,363.00 132,180.00 323,000.00     180,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี 25,965.00 148,368.00 51,620.00 50,000.00 -40 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพาน้องท่อง
ธรรมะ 

0.00 7,910.00 21,735.00 20,000.00 -50 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

52,885.00 0.00 15,050.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 

 



 

 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

17,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา 0.00 8,200.00 5,000.00 5,000.00 40 % 7,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ 4,175.00 45,500.00 3,180.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 

0.00 5,000.00 4,600.00 5,000.00 0 % 5,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

0.00 5,496.00 8,745.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 15,750.00 9,950.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 100,825.00 236,224.00 119,880.00 160,000.00     122,000 

รวมงบด าเนินงาน 100,825.00 236,224.00 119,880.00 160,000.00     122,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 100,825.00 236,224.00 119,880.00 160,000.00     122,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 268,674.00 505,587.00 252,060.00 483,000.00     302,000 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผัก
เทียม หมู่ที่ 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 978,000 

      
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  บ้าน
ศรีเมือง  หมู่ที่ 7 

0.00 0.00 0.00 119,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  บ้าน
หนองปลิงใหม่  หมู่ที่ 8 

0.00 0.00 0.00 444,000.00 -100 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทันสมัย หมู่ที่ 3 เส้นสามแยกเมรุเผา
ศพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 334,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 เส้นลงไปบ้านเก่า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 301,000 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 
8  เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึงบ้านนาย
ศุภชัย มณีบู่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 352,000 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมุ่บ้าน  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 5  
เส้นบ้านนางสุดใจ  เกตุสุวรรณ  ถึง  
โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 

0.00 0.00 0.00 308,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านทรายค า  หมู่ท่ี 4  
 จุดเริ่มต้นท่ีดินแปลง นายสมจิตร  ผลา
จันทร์ 

0.00 0.00 110,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านทรายค า  หมู่ท่ี 4 
เส้นรอบบ้าน 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านทันสมัย  หมู่ที่ 3 
จุดข้างวัดบ้านทันสมัย 

0.00 0.00 112,380.92 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 5  
สายข้างโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน  อ าเภอ
นิคมน้ าอูน 

0.00 0.00 259,000.00 0.00 0 % 0 

 

 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองผักเทียม                
หมู่ที่ 1  หน้าบ้านนายวิเศษชัย  โพธิ์ศรี ถึง 
วัดศิริมงคล 
                     

0.00 0.00 134,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมะนาว  หมู่ที่ 2  
เส้นบ้าน  นายสมัย  บุญสิทธิ์  ถึงวัดป่า
บ้านหนองปลิง 

0.00 0.00 0.00 409,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7  เส้น
ถนนสายบ้านศรีเมือง - บ้านหนองหลวง 

0.00 0.00 276,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7  เส้นสวน  นายธวัติ  
พัฒคาต 

0.00 0.00 0.00 221,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นสามแยก
ถนนนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน ถึง บ้าน
นายมีเดช ผลาจันทร์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,000 

      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พร้อมบ่อพักน้ า บ้านทรายค า   
หมู่ที่ 4 จุดหน้าบ้าน  นางไพยะ  รัตนพูล  
ถึงหน้าบ้าน  นายชัยฤทธิ์  รัตนานิคม  

0.00 0.00 537,999.00 0.00 0 % 0 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พร้อมบ่อพักน้ า หน้า
โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน  บ้านหนองปลิง  
หมู่ที่ 5 

0.00 0.00 311,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ า  บ้านโคก
มะนาว  หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายเกษม  ริค า
แง  - บ้านนายเฉลิมวุฒิ มะลิทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

      
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
โครงสร้างเหล็กหอถังสูงไฟเบอร์กลาส  
บ้านทรายค า  หมู่ที่ 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,800 

      
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
โครงสร้างเหล็กหอถังสูงไฟเบอร์กลาส  
บ้านทันสมัย  หมู่ที่ 3 

0.00 0.00 0.00 339,000.00 -100 % 0 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านทรายค า  
หมู่ที่ 4 

0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7 ท่ีดิน  นายธวัติ  พัฒ
คาต 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7 ท่ีดิน  นายแสวง  
โยธายุทธ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ท่ีดิน  นางค าผัน  
ผลาจันทร์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ท่ีดิน  นางสมพร  
รังวารี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ท่ีดิน  นางสุริน  
มณีบู ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ท่ีดิน  นายธน
สิทธิ์  ริค าแง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ท่ีดิน  นางละมุล  มณี
บู ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      

โครงการวางท่อเมนต์ระบบน้ าประปา  
บ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 5  เส้นบ้านนาง
สุดใจ  เกตุสุวรรณ  ถึง บ้านนางค่ า  สุริน
ทะ 

0.00 0.00 0.00 17,200.00 -100 % 0 

      

โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปา  บ้าน
หนองผักเทียม  หมู่ที่ 1  และปรับปรุง
ระบบประปาหอถังสูงโครงสร้างเหล็กไฟ
เบอร์กลาส   4  ใบ  พร้อมระบบสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 1  ชุด 

0.00 0.00 0.00 355,000.00 -100 % 0 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 1,740,379.92 2,468,200.00     2,957,800 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,740,379.92 2,468,200.00     2,957,800 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 1,740,379.92 2,468,200.00     2,957,800 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 1,740,379.92 2,468,200.00     2,957,800 

แผนงานการเกษตร               
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการ  "รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน" 5,540.00 25,350.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.00 4,650.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -42.86 % 20,000 

      
โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะ  ดูแลรักษาความสะอาดใน
แหล่งน้ าและชุมชน 

19,995.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 37,640.00 35,000.00 -42.86 % 20,000 

 

 



 

 

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 25,535.00 30,000.00 47,640.00 120,000.00     90,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุการเกษตร 126,000.00 99,120.00 78,580.00 70,000.00 -57.14 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 126,000.00 99,120.00 78,580.00 70,000.00     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 151,535.00 129,120.00 126,220.00 190,000.00     120,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 
22  น้ิว 

0.00 10,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 10,200.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 10,200.00 0.00 0.00     0 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 151,535.00 139,320.00 126,220.00 190,000.00     120,000 

รวมแผนงานการเกษตร 151,535.00 139,320.00 126,220.00 190,000.00     120,000 

 

 

 



 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,097.00 53,994.00 45,774.00 57,600.00 0 % 57,600 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 1,978.00 2,000.00 0 % 2,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,083,500.00 3,327,300.00 3,556,100.00 3,730,400.00 15.01 % 4,290,400 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,448,500.00 1,287,200.00 1,320,800.00 1,450,000.00 -3.01 % 1,406,400 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000.00 8,500.00 12,000.00 24,000.00 -25 % 18,000 
    ส ารองจ่าย 100,520.00 6,991.00 19,582.00 185,071.00 6.99 % 198,000 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 96,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินสงวนฯในเขตนิคม
สร้างตนเองล าน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

0.00 0.00 4,725.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

0.00 0.00 60,500.00 62,000.00 0 % 62,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

150,000.00 150,000.00 153,000.00 155,000.00 3.23 % 160,000 

รวมงบกลาง 4,945,617.00 4,893,985.00 5,174,459.00 5,666,071.00     6,194,400 

รวมงบกลาง 4,945,617.00 4,893,985.00 5,174,459.00 5,666,071.00     6,194,400 

 

 

 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบกลาง 4,945,617.00 4,893,985.00 5,174,459.00 5,666,071.00     6,194,400 

รวมแผนงานงบกลาง 4,945,617.00 4,893,985.00 5,174,459.00 5,666,071.00     6,194,400 
รวมทุกแผนงาน 22,762,625.09 23,061,682.69 24,956,619.02 27,500,000.00     28,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
อ าเภอ นิคมน้ าอูน   จังหวัดสกลนคร 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,561,880 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,586,280 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้าย  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล     พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.  2557    

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้
ตามบัญชีแนบท้าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2557 

      

   
    



 

 
 
                                                                                                                                    
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 

 
 
 

จ านวน 

 
 
 

42,120 

                  2 
 
 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบ
ท้าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 )   พ.ศ.  2557      

      

   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   พ.ศ.2554   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2557   

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

จ านวน 

           3 
 
 

1,540,800 

               
 
 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
 1.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งนี้ตามบัญชีแนบท้าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.  2554  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2 )  พ.ศ.  2557    

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,360,760 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,536,560 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน  7  อัตรา  ประกอบด้วย  
 1. ปลัด อบต.         
 2. รองปลัด อบต.       
 3. หัวหน้าส านักปลัด              
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        
 5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
 6.  นักทรัพยากรบุคคล    
 7.  เจ้าพนักงานธุรการ    

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล,

รองปลัดและหัวหน้าส านักปลัด   
      

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

            4 
536,200 

 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ประกอบไปด้วย     
 1. พนักงานขับรถยนต์ 
 2. นักการภารโรง      
 3. คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน   2 อัตรา    

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง    ประกอบไปด้วย  
 1. นักการภารโรง      
 2. คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน   2 อัตรา    

      

   
เงินอ่ืนๆ จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
งบด าเนินงาน 

 
รวม 

 
2,821,000 

 5 
บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 320,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน20,000บาท เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่
ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ฯลฯตามหนังสือ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ท่ี กค0402.5/
ว 85 ลง วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ           
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ    (เงินรางวัลประจ าปี)
จ านวน 200,000    บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท080.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกต้ัง  จ านวน 100,000 บาท เช่น  คณะกรรมการ
เลือกต้ัง   ผู้อ านวยการเลือกต้ัง  คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกต้ัง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  นายทะเบียน
อ าเภอ  เป็นต้น   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที ่ 20  มีนาคม 2563  หนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วน
ที่สุด ท่ี ลต 0014/ 6268 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2563  เรื่องการ
เตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

      

   

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
ค่าเช่าบ้าน 

                                      
จ านวน 

   6 
60,000 

                      
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,460,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ จ านวน 6,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท า  และปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.หนองปลิง

ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเหมา
พ่นหมอกควันค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เข้า
เล่ม  จัดท าปกหนังสือ ฯลฯ     

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว 2633   ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

      

    ค่าวารสาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  เช่น  วารสารการจัดท าแผ่นพับ  เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  วีดิทัศน์หนังสือพิมพ์ หนังสือทางวิชาการ
ต่างๆ  ค่าจัดท าวารสารท้องถิ่น อบต.หนองปลิง  ค่าจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ   

      

   

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

 
 
จ านวน 

7 
 

20,000 

 
                  
บาท 

      

  1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จ านวน 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือมาศึกษาดูงานที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล   รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องด่ืม, ค่าของขวัญ
, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอ่ืนที่
จ าเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับการรับรอง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่องการต้ังงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                          
2.  ค่าเลี้ยงรับรอง   จ านวน  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบ  หนังสือสั่งการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนหรือรัฐวิสาหกิจเอกชน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548  เรื่องการต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล  เช่น ค่าป้าย  อาหารว่าง/เครื่องด่ืมฯลฯ   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง ข้อ 4   หน้า  181 

      

        



 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
จ านวน 

8 
150,000 

                   
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าเช่าที่พักค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล    พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  สมาชิก อปพร. และ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   

      

    ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตามที่ คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณี ครบ
วาระ ยุบสภา และกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณี
อ่ืนๆ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เช่น ค่าประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ัง  ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง/ผู้เสียสิทธิ์เลือกต้ัง ค่า
จัดพิมพ์บัตรเลือกต้ัง/บัตรเลือกต้ังตัวอย่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องเขียนประจ าหน่วยเลือกต้ัง/ศูนย์ประสานงานการ
เลือกต้ัง ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ด่วนที่สุด ท่ี ลต 0014/ 6268 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เรื่องการเตรียมการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562       
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
(พ.ศ.2561 –2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง             ข้อ  3 หน้า  181 

      

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 

 
 

จ านวน 

 
 

20,000 

                  9 
 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน เป็นการสนองพระราชด าริ พระราชด ารัสพระรา
โชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง /
เครื่องด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561– 2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ข้อ 5 หน้า 96 

      

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการดังกล่าวเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561– 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก      ธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข้อ 2 หน้า 180 

      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัด
สกลนคร 

 
 
 

จ านวน 

 
 
 

30,000 

 
                10 
 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  เช่นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่  11  ตุลาคม  2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง     ข้อ  2   หน้า  27 

      

    

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่นส าหรับ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน
ทั่วไป 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง   ข้อ  1   หน้า  26 

      

       



 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
จ านวน 

 
90,000 

             11 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องตัดหญ้า   ตู้ โต๊ะ  รถยนต์
ส่วนกลางรถจักรยานยนต์  อาคาร ถนน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 381,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการใช้ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ  แบบ
พิมพ ์ธงชาติ ตรายาง สมุดประวัติข้าราชการ  เครื่องคิด
เลข  ฯลฯ        

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น  หลอดไฟ   สายไฟ                                                 
 แบตเตอร์รี่  ฯลฯ        

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ไมก้วาด
แก้วน้ า  จาน  ช้อนมีด   ชุดถ้วยกาแฟ  กระติกน้ าร้อน  กระติก
น้ าแข็ง  หม้อไฟฟ้า กะละมัง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ า และ เครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ฯลฯ ของส านักงาน       

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  ยาง

รถยนต์                                       แบตเตอร์รี่ ฯลฯ          
      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 170,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  เช่น  น้ ามัน

เชื้อเพลิงน้ ามันเครื่อง  จาระบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ         
      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    เช่น  ฟิล์ม  กระดาษ

เขียนป้ายโฆษณา  พู่กันและสี  ฯลฯ  
      

   

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
จ านวน 

     12     
40,000 

 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น CD หมึกปริ้น
เตอร์โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และวัสดุอ่ืนที่ใช้งาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ         

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 530,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง  อาคารต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงดูแล 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน  ค่าบริการอินเตอร์เน็ทต าบล        

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ         

  งบลงทุน รวม 144,600 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 3,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัวๆ
ละ 3,800.00 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน เป็นครุภัณฑ์
ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด โดย
ค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความ
เหมาะสม ประหยัด                             งบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)    
ข้อ 5 หน้า 32 

      

    
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง  4  ชั้น  (40 ช่อง) ล้อเลื่อน จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น( 40 ช่อง)
ล้อเลื่อน  จ านวน 2 หลังๆ 6,000.00 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์การ
ใช้สอย  ความเหมาะสม  ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)        
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ข้อ 6 หน้า 32 

  

  
 
 
 

  



 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                        

    โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 11,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด
ความ กว้าง 150 ซม. X ยาว    
80 ซม. X สูง 75 ซม. จ านวน 1 ชุด ชุดละ 6,000.00  บาท เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการท างาน  เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย  ความ
เหมาะสม  ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ข้อ 7 หน้า 32 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด
ความ กว้าง 120 ซม. X ยาว 60 ซม. X สูง 75 ซม. จ านวน 1 ชุด ชุ
ดละ 5,000.00  บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน  เป็น
ครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดย
ค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย  ความเหมาะสม  ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
2565)  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ข้อ 8 หน้า 32 

      

    

โครงการจัดซื้อและติตต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

จ านวน 57,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด18,000 บีที
ยู จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)        
ข้อ 9 หน้า 33 

      

   

 
 
 
 
 

      



 

 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

    โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 27,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เ
ครื่องละ 27,700.00 บาท 
ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เดือน  ธันวาคม 2562 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ท่ี True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี 2) ข้อ 13 หน้า 34 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมการติดต้ัง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมการติดต้ัง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ข้อ 14 หน้า 34 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1  เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  เดือน พฤษภาคม 2563   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า4 แกนหลัก
(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 

      



 

 
 
 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี ที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อย                   
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มี่ช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
 ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี 2) ข้อ 10 หน้า 33 
 
 
 



 

 
 

        
 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/หน้าที่) 

จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาว
ด า จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาทตามคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ เดือน พฤษภาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที(ppm)  
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยน้อยกว่า  150 แผ่น  
-  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี 2) ข้อ 11 หน้า 33 

      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ ์(In Tank Printer) 

 
 

จ านวน 

 
 

4,300 

 
 
บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 
พิมพ ์(Ink Tank Printer)  จ านวน 1   เครื่อง  ราคาเครื่องละ
4,300 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ เดือน พฤษภาคม 2563  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
-  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต              
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนมะ
น้อยกว่า1 ช่อง 
-  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  ๕๐  แผ่น  
-  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–
 2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับ 2) ข้อ 12  หน้า 34 

      

  งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท 

   รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    

โครงการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนในการรับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง      ข้อ 6  หน้า  182 
 

      



 

 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,077,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,749,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,749,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,507,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน   6   อัตรา
ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง        
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.จพง.การเงินและบัญชี 
4.  จพง.พัสด ุ    
5. จพง.จัดเก็บรายได้   
6.  จพง.ธุรการ 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง        

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา   
ประกอบไปด้วย 
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

  งบด าเนินงาน รวม 298,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
จ านวน 150,000  บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 3)    พ.ศ. 2559 
 
 

      



 

 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
กล้องถ่ายรูป เครื่องตัดหญ้า  ตู้ โต๊ะ  อาคาร ถนน  ฯลฯ  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการใช้ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ  แบบ
พิมพ ์ ธง-ชาติ ตรายาง สมุดประวัติข้าราชการ  เครื่อง        คิด
เลข  ฯลฯ         

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  แผ่น CD หมึกป
ริ้นเตอร์ โปรแกรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และวัสดุอ่ืนที่ใช้
งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

      

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4  ชั้น (40 ช่อง)  ล้อเลื่อน จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น( 40 ช่อง)
ล้อเลื่อน  จ านวน 1 หลังๆ 6,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์การ
ใช้สอย  ความเหมาะสม  ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี 2) ข้อ 15 หน้า 35 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

    
โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด
ความ กว้าง 150 ซม. X ยาว 80 ซม. X สูง 75 ซม. จ านวน 4 ชุด ชุ
ดละ 6,000.00  บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน  เป็น
ครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดย
ค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย  ความเหมาะสม  ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
2565)  เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ข้อ 16 หน้า 35 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 350,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 350,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 350,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน  2   อัตรา  คือ  
1.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จ านวน  2  อัตรา       

      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 155,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  1.   เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ  อปพร. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อป
พร. ของ อปท.2560จ านวน  60,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 

      

   

 
 
 
 
 
 
ค่าใช้สอย 

 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
บาท 



 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าอาหารค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561– 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง    ข้อ  4  หน้า  185 

      

    

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณัย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายในการฝึกอบรมซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ  ให้แก่ประชาชนในเขตต าบลหนองปลิง  เพื่อรับมือกับสา
ธารณภัย  ภัยพิบัติต่างๆเช่นค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่าอาหารค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ว3358 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดท่ี
มท 0808.2/ว4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0891.2/ว 1584 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ท่ี มท 0891.2/3314 ลงวันที่  6 ตุลาคม 2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0891.2/ ว 76 ลง
วันที่ 13 มกราคม 2558  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561– 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง    ข้อ  1   หน้า  184 
 
 

      



 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางท้องถนน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน  โดยการต้ังจุดตรวจ  เทศกาล
ต่างๆ  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  และเทศกาลปีใหม่ เป็น
ต้น ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าป้าย  ค่าน้ า/เครื่องด่ืม ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0810.4/ว1123 ลงวันที ่9 เมษายน 2563 เรื่องแนวทาง
การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ.2563 และ ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–
 2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   ข้อ  3   หน้า  185 

      

    โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตต าบลหนอง
ปลิง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ท่ี มท 0810.6/ว 1463  ลงวันที ่18
พฤษภาคม  2561  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    พ.ศ. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561– 2565)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง    ข้อ  1   หน้า  190 
 
 

      

    

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

จ านวน 20,000 บาท 



 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อป
พร.) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดท า
วุฒิบัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ เพื่อฝึกทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.ให้ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ.2561– 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความ                  
 มั่นคง  ข้อ  9  หน้า 189 

      

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   วัสดุอ่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์  อปพร. ประจ าต าบล
หนองปลิง เช่น จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์, และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศูนย์อปพร. ฯลฯ   

      

  งบลงทุน รวม 25,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
โครงการจัดซื้อป้ายไฟจราจร จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟ
จราจร จ านวน 2 อัน ๆ ละ 12,500.00 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น      (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี 2)        ข้อ 3 หน้า 31 

 

      

แผนงานการศึกษา 



 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 403,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 383,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 383,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 383,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา
ประกอบไปด้วย  
1.  นักวิชาการศึกษา จ านวน  1 อัตรา   

      

  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าเครื่อง
เสียง  ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก และรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการเพื่อให้เด็กในเขตพื้นที่ต าบลหนองปลิงได้รับการพัฒนา
ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  กล้าคิด  กล้าท า กล้า
แสดงออก และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ข้อ 8 หน้า 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,763,390 บาท 



 

  งบบุคลากร รวม 1,037,040 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,037,040 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 838,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล   
ประกอบไปด้วย  
1.  ครูอันดับ คศ.1 จ านวน 3 อัตรา  

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 56,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ  ส าหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
บัญชีอัตรา เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินเดือน    เงิน
วิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2554  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 119,040 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา คือ         
1. ผู้ดูแลเด็ก  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   คือ  
1. ผู้ดูแลเด็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

  งบด าเนินงาน รวม 1,254,350 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 13,500 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่   พนักงานส่วน
ต าบลและผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 463,850 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 324,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองปลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว ใน
อัตราคนละ  20  บาน/คน/วัน  จ านวน  245  วัน    ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่  14  กรกฎาคม 2563เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ข้อ  5  หน้า  85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการ
สอน) 

จ านวน 100,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จัดซื้อ
สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองปลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว   ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่  14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น           (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ข้อ  3 หน้า  83 

      

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 39,550 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
- หนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200  บาท/ปี  
- ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ  200 บาท/ปี,  
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ  300  บาท/ปี  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ400 บาท/ปี 
ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
มะนาว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่ 14  กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล)                                      
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ข้อ  4   หน้า  84 
 
 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 777,000 บาท 



 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 777,000 บาท 

      

  1. ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) (330400) จ านวน 658,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน
จ านวน  2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยและโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองปลิง  คนละ 7.37  บาท/คน/
วัน จ านวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่  14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ข้อ  2   หน้า  82 
2.  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)จ านวน 119,000
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง
ปลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว  คนละ 7.37บาท/
คน/วันจ านวน  260 วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี  14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ข้อ  1  หน้า  82 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,472,000 บาท 



 

   เงินอุดหนุน รวม 1,472,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองปลิง 

จ านวน 712,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง คนละ 20 บาท/คน/
วัน    จ านวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่  14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ข้อ  7   หน้า  86 

      

    

ประเภทเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคก
มะนาวทันสมัย 

จ านวน 760,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย คนละ 20 บาท/คน/
วัน    จ านวน 200 วัน   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่ 14  กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล)   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  แผน  ข้อ  6  หน้า  86 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 387,300 บาท 

  งบบุคลากร รวม 387,300 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 387,300 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 387,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 1   อัตรา  คือ  
1.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข    
    

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 396,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 396,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นเพื่อเป็น
ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท 



 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ  สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0810.5/ว0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.5/ว
1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.5/1175 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว4052 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในเขตต าบล เช่น โรคโควิด 19 โรคไข้เลือดออก โรค
เอดส์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว
3842 ลงวันที ่ 30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 1 หน้า 97 
 
 
 

      

    โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข  ม. 1 จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน       



 

สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท  0810.5/ว  2072  ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี      
มท0808.2/ว3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์    ข้อ  6  หน้า  101 

    
โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 2 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี           มท  0810.5/ว  2072  ลง
วันที่  5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ข้อ 7  หน้า  102 
 
 
 
 
 
 
 

      

    โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 3 จ านวน 20,000 บาท 



 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี            
มท  0810.5/ว  2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ข้อ  8  หน้า  103 

      

    โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 4 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท  0810.5/ว  2072  ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย          ท่ี มท0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ข้อ  9 หน้า 104 
 
 
 
 

      

    โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 5 จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน       



 

สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี มท  0810.5/ว  2072  ลงวันที ่ 5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี    
มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์    ข้อ 10  หน้า 105 

    
โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 6 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ท่ี           มท  0810.5/ว  2072  ลง
วันที่  5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ข้อ  10  หน้า  105 
 
 
 
 
 
 

      

    โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 7 จ านวน 20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน       



 

สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น                ท่ี  มท  0810.5/ว  2072  ลง
วันที่   5  กรกฎาคม  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงนิอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย          ท่ี มท  0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์      ข้อ  12 หน้า  107 

    
โครงการพระราชด าริดานสาธารณสุข ม. 8 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท่ี           มท  0810.5/ว  2072  ลง
วันที่  5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว3842 ลง
วันที่  30  มิถุนายน 2563         
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 13 หน้า  108 
 
 
 
 

      

    

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน 10,000 บาท 



 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกเช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์      ข้อ 4 หน้า 99 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค   คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี  มท  0810.5/ว  2072 ลง
วันที่  5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ข้อ  5  หน้า  100 

      

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น ทรายอะเบท น้ ายาพ่นยุงเวชภัณฑ์ และ โรคสัตว์อ่ืนฯลฯ    
 
 
 
 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 363,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 363,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 363,000 บาท 



 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 363,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 1  อัตรา  คือ  

1.  นักพัฒนาชุมชน    
      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 56,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการวันผู้สูงวัย  ไทหนองปลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม  โครงการวันผู้สูงวัย  ไทหนอง
ปลิง ให้กับผู้สูงอายุ  ในเขตต าบลหนอง
ปลิง เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง/เครื่องด่ืม ค่าป้าย ค่าของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ข้อ  1  หน้า  93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น (40 ช่อง) ล้อเลื่อน จ านวน 6,000 บาท 



 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น
( 40 ช่อง) ล้อเลื่อน  จ านวน 1 หลังๆ 6,000.00 บาท เป็นครุภัณฑ์
ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้  ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดย
ค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย  ความเหมาะสม  ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ข้อ 17 หน้า 35 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,843,230 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,215,700 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,215,700 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 717,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน
2 อัตรา ประกอบด้วย 
 1.  ผู้อ านวยการกองช่าง      
 2. นายช่างโยธา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 396,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปจ านวน  ๓  อัตรา ประกอบไปด้วย  
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            
3. พนักงานผลิตน้ าประปา    
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจ านวน 3  อัตราประกอบไป
      



 

ด้วย   
1. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
3. พนักงานผลิตน้ าประปา       

  งบด าเนินงาน รวม 403,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 78,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี)  จ านวน 78,000  บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 12,000 บาท 

      
   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วน
      



 

ต าบลและผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
การศึกษาบุตร  ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ  กล้องถ่ายรูป เครื่องตัดหญ้า  ตู้ โต๊ะ  รถยนต์
ส่วนกลางรถจักรยานยนต์  อาคาร  ถนน  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   

      

   ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานที่จ าเป็นในการใช้ใน

ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   
      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ   
 
 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม ้ ปูนซีเมนต์ฯลฯ       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    เช่น  ฟิล์ม  กระดาษ       



 

เขียนป้ายโฆษณา  พู่กันและสี  ไม้อัด  ฯลฯ   

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์  แผ่น CD  หมึก ปริ้นเตอร์  โปรแกรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และวัสดุอ่ืนที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ    

      

  งบลงทุน รวม 224,530 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,530 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 3,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,800.00 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ท างาน เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจ า เป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตาม
ราคา ท้องตลาด โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้  สอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น        (พ.ศ.2561 –2565)  เพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2 )     ข้อ 18 หน้า 36 

      

    โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 4,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกา
อ้ี ขนาด กว้าง 150 ซม. X ยาว 80 ซม. X สูง 75 ซม. จ านวน 1 ชุด
 ชุดละ 4,500.00  บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน  เป็น
ครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดย
ค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย  ความเหมาะสม  ประหยัด
งบประมาณ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)      ข้อ 18 หน้า 36 
 
 
 

      

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
โครงการจักซื้อแบบหล่อคอนกรีต (แบบลูกบาศก์) จ านวน 9,630 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต (แบบ

ลูกบาศก์) ขนาด 15x15x15 CM  (เหล็ก) จ านวน 6 ลูกๆ ละ 1,60
      



 

5.00 บาท   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่ง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด โดยค านึงถึงประโยชน์การ
ใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม          
(ฉบับที่ 2)   ข้อ 19 หน้า 36 

    
โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต (แบบทรงกระบอก) จ านวน 6,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต (แบบ
ทรงกระบอก)   จ านวน 3 ลูกๆ ละ 2,200.00 บาทเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท างาน เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาด โดยค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)ข้อ 20 หน้า 36 

      

   ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    

โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF -  FM   
พร้อมติดตั้ง บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้
สาย UHF-FM พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ตัวๆ
ละ 200,000.00 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน เป็น
ครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด โดย
ค านึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 หน้า 31    
 
 
 
 
 
                 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 



 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการเดินตามรอยพ่อ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเดินตามรอย
พ่อ เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมา
รถ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง/เครื่องด่ืม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม                
(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1  หน้า  5 

      

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์     ข้อ 2  หน้า  93 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
สตรี  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  3  หน้า  81 
 
 
 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท 



 

  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬา อบต. หนองปลิงต้านยาเสพติด จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าแข่งขันกีฬา อบต. หนองปลิง ต้านยาเสพ
ติด เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน    ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลค่า
ป้าย ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ข้อ  1  หน้า  88 

      

    

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อ
สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นเช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน   ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล  ค่าป้าย  ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ข้อ  1  หน้า  4 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านและศูนย์กีฬา
ต าบล  เช่น  ตะกร้อ เปตอง  ลูกฟุตบอล ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   ข้อ  2  หน้า  88 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 122,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 122,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด       



 

อ่ืนๆ 

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี   เช่น เป็นค่า
พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้พวงมาลา  พานพุ่ม
ต่างๆ  ฯลฯส าหรับพิธีการที่ส าคัญของทางราชการตามวาระและ
โอกาสต่างๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว  ข้อ 1 หน้า  72 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพาน้องท่องธรรมะ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ เช่น  สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว   ข้อ  5  หน้า  75 

      

    ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ เช่นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
ท่องเทีย่ว   ข้อ  8  หน้า  77 
 
 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงานวันวิ

สาขบูชา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
      



 

ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว  ข้อ  3  หน้า  73 

    
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายในการใช้สอยในการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว    สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนพระบรมวงศานุ
วงศ์ และตัวแทนพระองค์  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง/
เครื่องด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น        (พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว   ข้อ  7  หน้า  77 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงาน
ประเพณีเข้าพรรษาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยว   ข้อ  2  หน้า  72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 20,000 บาท 



 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น  เงินรางวัล  เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น        พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (รหัส 00260)/  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263)        ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น                  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว  ข้อ  4  หน้า  74 

      

    

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
และประชาชนทั่วไป  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลง     ทุนและการท่องเที่ยว  ข้อ  6  หน้า  76 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,957,800 บาท 

  งบลงทุน รวม 2,957,800 บาท 

   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 2,957,800 บาท 

   อาคารต่าง ๆ       



 

    
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผักเทียม หมู่ที่ 1 จ านวน 978,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านหนองผัก
เทียม  
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปลิง ขนาด (เตาเดียว 4.00 X 8.00 ม.) ตาม
รายละเอียดแบบแปลน  เลขที่ 1/2564  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
 2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง   ข้อ  1 หน้า  5 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทันสมัย หมู่ที่ 3 เส้น
สามแยกเมรุเผาศพ - วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 

จ านวน 334,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทันสมัย หมู่
ท่ี 3 เส้นสามแยกเมรุเผาศพ ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทร
บัณฑิต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 570.00 ตร.ม.บ้าน
ทันสมัย หมู่ที่ 3 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ าอูน      จ.สกลนคร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเลขที่  3/2564 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง    ข้อ  3 หน้า  9 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 เส้น
ลงไปบ้านเก่า 

จ านวน 301,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง

ปลิง หมู่ที่ 5 เส้นลงไปบ้านเก่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความ
      



 

ยาว 101.00 เมตร  หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 505.00 ตร.ม. หมู่
ท่ี 5 บ้านหนองปลิง  ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัด
สกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่  5/2564  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  ข้อ  7 หน้า  13 
 
 
 
 
 
 
                        
   

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 
8  เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึงบ้านนายศุภชัย มณีบู่ 

จ านวน 352,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลิง
ใหม่ หมู่ที่ 
8  เส้นศาลเจ้าปู่หนองปลิง ถึงบ้านนายศุภชัย มณีบู่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 118.00 เมตร  หนา  0.15 ม.พื้นที่
รวม 590.00 ตร.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิงใหม่  ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูนจังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเลขที่  8/2564  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง  ข้อ  14  หน้า  20 
 
 
 
 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 
เส้นสามแยกถนนนิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน ถึง บ้านนายมีเดช ผลา

จ านวน 112,000 บาท 



 

จันทร์ 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เส้นสามแยกถนนนิคมสร้างตนเองล าน้ า
อูน ถึง บ้านนายมีเดช ผลาจันทร์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 216.00 เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบูรณ์  ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูนจังหวัดสกลนคร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเลขที่  6/2564  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
 2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง   ข้อ  9  หน้า  15 

      

    

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ า  
บ้านโคกมะนาว  หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายเกษม  ริค าแง  - บ้านนายเฉลิม
วุฒิ มะลิทอง 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักน้ า  บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 เส้นหน้าวัดศรี
ชมพู ถึงบ้าน  นายเฉลิมวุฒิ  มะลิทอง ขนาด   ความ
กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 130.00 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ณ หมู่
ท่ี 2 บ้านโคกมะนาว  ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัด
สกลนคร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่  2/2564  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.
2561 – 2565)  เพิ่มเติม                   (ฉบับที่ 2)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง  ข้อ  2 หน้า  8 

 

 

 

      

    

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครงสร้างเหล็กหอถังสูงไฟ
เบอร์กลาส  บ้านทรายค า  หมู่ที่ 4 

จ านวน 300,800 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโครง

เหล็กหอถังสูงไฟเบอร์กาส บ้านทรายค า หมู่
      



 

ท่ี 4 จ านวน 4 ถัง ความ
จ ุ10,000 ลิตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 10.80 เมตร 
ณ หมู่ที่ 4 บ้านทรายค า ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ า
อูน  จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลน เลขที่ 5292 กรม
โยธาธิการและผังเมือง รายการ
เลขที่ 3412010 (คัดลอก กสช)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง ข้อ  5 หน้า  11 

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7 
ที่ดิน  นายธวัติ  พัฒคาต 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านศรี
เมือง หมู่ที่ 7 ที่ดิน นายธวัติ  พัฒคาต   ความ
ลึก 42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว  พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ 2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 7 บ้านศรีเมือง  ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเลขที่ 4/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   ข้อ  12    หน้า  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านศรีเมือง  หมู่ที่ 7 
ที่ดิน  นายแสวง  โยธายุทธ 

จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านศรี

เมือง หมู่ที่  7 ที่ดิน  นายแสวง  โยธายุทธ  ความ
      



 

ลึก 42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว  พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ 2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 7 บ้านศรีเมือง  ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเลขที่ 7/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง   ข้อ  11    หน้า  17 

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 
ที่ดิน  นางค าผัน  ผลาจันทร์ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร    บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่  6 ที่ดิน  นางค าผัน  ผลาจันทร์  ความ
ลึก    42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว   พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ 2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  ต าบล
หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเลขที่ 11/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติม     (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความ  ข้อ  18  หน้า  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 
ที่ดิน  นางสมพร  รังวารี 

จ านวน 40,000 บาท 



 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร   บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่  6 ที่ดิน  นางสมพร  รังวารี  ความ
ลึก 42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว  พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ         2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 7              บ้านศรี
เมือง  ต าบลหนองปลิง               อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัด
สกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ 9/2564 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความ ข้อ  16  หน้า  22 

      

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 
ที่ดิน  นางสุริน  มณีบู ่

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่  6 ที่ดิน  นางสุริน  มณีบู่  ความ
ลึก 42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว  พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ 2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์  ต าบล
หนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียด
แบบแปลนเลขที่ 12/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความ  ข้อ  19  หน้า  25 
 
 
 
 
 
 
 

      

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 
ที่ดิน  นายธนสิทธิ์  ริค าแง 

จ านวน 40,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร     บ้าน       



 

โนนสมบูรณ์ หมู่ที่  6 ที่ดิน  นายธนสิทธิ์  ริค าแง  ความ
ลึก 42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว  พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ       2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 6              บ้านโนน
สมบูรณ์  ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัด
สกลนคร ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ 10/2564 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม     (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความ  ข้อ  17  หน้า  23 

    

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 7 ที่ดิน  
นางละมุล  มณีบู ่

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  บ้านศรี
เมือง  หมู่ที่  7 ทีดิน  นางละมุล  มณีบู่  ความ
ลึก 42.50 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  4 น้ิว  พร้อมท่อกันพัง
จ านวน  5 ท่อน และคอนกรีตปาก
บ่อ 2.00 X 2.00X 0.10 ม. ณ  หมู่ที่ 7 บ้านศรีเมือง  ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเลขที่ 13/2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง   ข้อ  13    หน้า  19 

      

แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 120,000 บาท 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      



 

    
โครงการ  "รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน" จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ”รักน้ า  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหา
มงคล และสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า  รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับ
เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีกิจกรรมใน 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมโครงการการปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน   
2.  กิจกรรมโครงการ  การสร้างและบ ารุงรักษาฝายเก็บกักน้ าแก้ม
ลิง  สระน้ าสาธารณะหรือการพัฒนาแหล่งน้ าอื่นๆในพื้นที่ขาด
แคลนและพื้นที่แห้งแล้งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน   
3.  กิจกรรม โครงการ การสร้างภาชนะกักเก็บน้ าขนาดใหญ่  เพื่อ
เป็นแหล่งน้ าสารธารณะส าหรับใช้อุปโภค บริโภค   
4.  กิจกรรมโครงการ  กิจกรรมปลูกต้นไม้  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่
สาธารณะ มีการเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน
ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงานบ้านเรือน  ท่ี
สาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือสถานที่ที่หน่วยงาน
ก าหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน  ข้อ  2  หน้า  109 

 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ กิจกรรมต่างๆเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ าให้กับประชาชนใน
เขตต าบลหนองปลิง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระบบ

      



 

นิเวศต้นน้ า รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมด้านการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ า เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมารถฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น                      (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยัง่ยืน ข้อ  3  หน้า  110 

    โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์    ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน    ข้อ  8  หน้า  113 

      

    
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ กิจกรรมต่างๆเพื่ออนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเขต
ต าบลหนองปลิง เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารค่าอาหาร
ว่าง/เครื่องดื่ม  ค่าป้าย   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมารถฯลฯตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน ข้อ  7  หน้า  112 
 
 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

จ านวน 30,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน       



 

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจถึงความส าคัญ
และประโยชน์ของทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะให้มี
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยมีกรอบการด าเนินงานได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช    กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้าง
จิตส านกึประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0891/ว164 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว1470 ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.6/ว
1425 ลงวันที ่4  เมษายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  ข้อ  4  หน้า  110  
 
 
 
 
 
 
 

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและ       



 

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ฯลฯ  และ
เพื่อจ่ายตามโครงการตามแนวพระราชด าริเช่น “โครงการฝายและ
แฝก” ฯลฯ มีการจัดซื้อพันธ์หญ้าแฝกต่างๆ   

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 6,194,400 บาท 

  งบกลาง รวม 6,194,400 บาท 

   งบกลาง รวม 6,194,400 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 57,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ  5 ของ
เงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557 และตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1620  ลง
วันที่ 22 เมษายน  2562 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายสบทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ท่ี  มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม  2561   

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4,290,400 บาท 

      

  เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบล หนองปลิง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2560 ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.
2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ข้อ  1 หน้า  90 
 
 
 
 
 
 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,406,400 บาท 
        เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการตามระเบียบ       



 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ถิ่น                        ( พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   ข้อ  2 หน้า  90 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์   ข้อ  3 หน้า  91 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 198,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็น
เกิดขึ้น  เช่น เกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย, อัคคีภัย, วาตภัย, ภัย
แล้ง, ภัยหนาว ฯลฯ)  หรือสนับสนุนงบประมาณทางด้านค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงรถบรรทุกขนน้ าอุปโภค, บริโภค ฯลฯ  หรือกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณต้ังจ่ายได้ หรือเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีที่มี
หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่  31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30 มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    

ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

จ านวน 62,000 บาท 

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน       



 

ระดับท้องถิ่น  ในอัตราร้อยละ   40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   ข้อ  4 หน้า  91 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) อัตราร้อยละหนึ่งของจ านวนเงินรายได้โดยไม่รวม
เงินอุดหนุน  พันธบัตร เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้  มาคิดค านวณ
ด้วยโดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.5/ว 29  ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม  2560 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี                    
มท 0808.5/ว 34   ลงวันที่ 30 กันยายน  2562  

      

                 
                  

  

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 


