
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖3 

วันพฤหัสบดี ที่  ๑3  สิงหาคม  ๒๕๖3 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง 

........................................................... 

ผู้มาประชุม  ต าแหน่ง  

๑. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๒. นายสงัด  ช่วยแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

๓. นายวสันต์  ค าสีสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๔. นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑ 

๕. นายวันชัย  มะโยธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๖. นายสนัด  จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๒ 

๗. นายบุญธรรม  สิงหค์ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๘. นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๓ 

๙. นายมณเทียร  โพธิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๔ 

๑๐. นายดิเรก  ผวิผอ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๕ 

๑๑. นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๖ 

๑๒. 
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นายไกรษร  เทพประเสริฐ 

นายพันธ์  ประเสริฐ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

๑4. นายประยูร  แก้วน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑5. นายอ านาจ  สายพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๘ 

๑6. นายปิยะพงษ์  ชนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑7. นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๙ 

๑8. นางอุบลรัตน์  ลเีลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

19. นายสมพราว  พิลากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๐ 

20. นายประกอบ  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒1. นางประนิดา  เกรงขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๑๑ 

๒2. นายช านาญ  ภาระจ่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

   

  ผูไ้ม่มา... 



   

   

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม    

 -ไม่มี-  
 

 1. นายพันธ์  ประเสริฐ               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.๗ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ต าแหน่ง  

๑. นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๒. นายฤทธิ์  พลิากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๓. นายไชยา  ลาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

นายเปรม  ทองยศ 

นายพิจักษณา  พรมณี       

นายวัฒชระ  นาทา              

นางปราณี  จริกิจเดโชกุล 

นายณัฐพล  แถววงษ์ 

น.ส.อัญชลี  ทองยศ 

เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

หัวหนา้ส านักปลัด ฯ 

ผอ.กองช่าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                

ผูช่้วยนักวิเคราะห์ ฯ 

ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.0 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ครบองค์ประชุม      

นายช านาญ  ภาระจา่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เชญิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งเชิญ  นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ประธาน ฯ  แจ้งเพื่อทราบ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  วันนี้เป็น   

   -  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสมัยสามัญประจ าปี 

พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕63  มีผู้เข้าประชุม  21  คน ซึ่งลา  - คน 

และไม่มาประชุม  -  คน   

   -  ในวันที่ศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อม

คณะจะออกมาเยี่มชม  พร้อมแจกถุงยังชีพ  และออกมอบบ้านอุ่นรัก   แก่

ผูด้้อยโอกาส  ผูย้ากไร้  จ านวน  2  หลัง  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  

 

/โรงเรียนบ้านดอนตาล... 



3 

โรงเรียนบ้านดอนตาลดงบังวิทยา  กระผมจงึขอแจง้สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทองร่วมกันต้อนรับคณะผู้ว่า  โดยพร้อมเพรียงกันเวลา  08.00  

น.  โดยการแต่งกายเสือ้สีฟ้า 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม                                                                                                  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖3 เมื่อวันท่ี  8  เมษายน  ๒๕๖3 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ ) 

- เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณารายงานการประชุม สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  เมื่อวันที่  8  

เมษายน  ๒๕๖3 

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  เมื่อ

วันที่  8  เมษายน  ๒๕๖3 

หรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่  / เมื่อไม่มี  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สภา ฯ        

มติท่ีประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (จ านวน 20 เสียง) รับรองรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖3 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖3  (ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง , งดออกเสียง  จ านวน  

1  คน) 

ระเบียบวาระที่ ๓ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

  (ประธานสภา ฯ) 

นายอ านาจ  สายพรม 

 (สมาชิกสภา ม.8ฯ) 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภาฯ) 

 

 

เรื่อง  กระทู้ถาม 

- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะกระทู้ถามหรอืไม่ 

 

- เรียน  ประธานสภา  ฯ  ขอสอบถามเรื่องโครงการตามข้อบัญญัติงบประ

ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  งบจ่ายขาดเงินสะสมที่

ทางสภาสภาอนุมัตไิป  ไม่ทราบว่าด าเนนิการถึงไหนแล้ว 

 

เชญิผูบ้ริหารตอบค าถามสมาชิกฯ 

 

 

/นายธีระยุทธ.... 



 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ ๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 
 
 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 
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ตอบ  นายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

เรื่อง  โครงการตามข้อบัญญัติงบประประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2563  งบจ่ายขาดเงนิสะสมที่ทางสภาสภาอนุมัตไิป  นั้น  ก็มีโครงการที่

ท าไปบางสว่นแล้ว  และโครงการที่ยังไม่ท าบางสว่นอยู่ระหว่างประมาณการอยู่ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอกีหรือไม่ 

     -ไม่มี  - 

เรื่อง  กรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

     -ไม่มี- 
 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

5.1  ญั ตติ   เรื่อง  การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       

(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1) 

- ขอเชิญผูบ้ริหารชีแ้จง ฯ 

 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา อบต.โนนทอง    ทุกท่าน  ตามที่

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง     ได้มีการประชุม

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) โดยก่อนนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  และ  ตาม

หนังสืออ าเภอบ้านผือ  ที่  อด  0023.16/ว 1665  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  
2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 2019) อ าเภอได้แจ้งว่าจังหวัด
ได้ พิจารณาในยกเว้น  เรื่องการจัดท าประชาคมท้องถิ่น   กรณี เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-2019)  จะคลี่คลายไป
ในทางที่ปลอดภัยโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนฯ  และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจึงได้ ส่งหนังสือส ารวจ
กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ.  (2561-2565)  ไปยังแต่ละ
หมู่บ้านแต่ละองค์กรโดยให้สรุปความส าคัญปัญหาเร่ งด่วน  โดยการจัด
เรียงล าดับความส าคัญ  ตามยุทธศาสตร์ทั้ง  5  ด้าน  พร้อมแนบรายงานการ
ประชุมมาด้วย ทั้งนี้ให้ 

/คณะกรรมการสนับสนุน... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ)  

 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

 (เลขานุการสภาฯ) 
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คณะกรรมการสนับสนุนแผนได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -
2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1) เสนอต่อมาคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1) ดังกล่าว ต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนทอง  เพื่อให้น าเสนอสภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1) นั้น  ผม

ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) 

โดยละเอียดแล้วเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)     

-  ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชีแ้จงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

-  เรียนประธานสภา อบต.โนนทอง  และสมาชิกสภา อบต.โนนทอง    ทุกท่าน   

-  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีระเบียบข้อกฎหมาย  ที่

เกี่ยวข้องดังนี ้ 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  ส่วนต าบล พ.ศ.๒537  แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มี

อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(1)ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  22  เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิม เติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรรา  46  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

/ดังกล่าวให้ผู้บริหาร... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภาฯ ) 

 

 

 

 

 

นายปิยะพงษ์  ชนะไชย 

  (สมาชิก  อบต.ม9) 

 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

 (เลขานุการสภา ฯ) 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

     (ประธานสภาฯ) 
 

มติท่ีประชุม 
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ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้จึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตาม

เอกสารที่แนบ  หากสภายังเห็นว่าแผนยังไม่ครอบคลุม  หรือการแก้ปัญหาความ

ต้องการ  ความเร่งด่วน  สภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ  ซักถาม  สอบถามใน

รายละเอียดของแผนฯ  เป็นข้อๆ  และตรวจสอบก่อนให้ความเห็นชอบ   แล้ว

ผูบ้ริหารท้องถิ่นจงึพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้ตอ่ไป  
 

-  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมปรึกษาหารอืกันในประเด็นต่าง ๆ พอสมควร  ก่อนที่จะขอ

มติจากที่ประชุม  เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และให้ที่ประชุมพักเที่ยงรับประทานอาหารก่อนและเข้าห้อง

ประชุมในเวลา  13.00  น. 
 

-  เมื่อพักเที่ยง  จึงเรียกประชุมต่อ / ผมขอมติจากที่ประชุม  เพื่อให้สอบถามและ

เสนอความเห็นต่อ  เชิญสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม 
 

- สอบถามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  หน้า  

5  ข้อ  14  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตู้ดอน  -  บ้านแม่

อ้อน  บ้านนาไฮ  หมู่ที่  9  ไม่ทราบว่ามีในรายงานการประชุมความต้องการหรอืไม่ 
 

ตอบ  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว  บ้านนาไฮ  หมู่ที่  9  ได้จัดล าดับความส าคัญใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  และมาจากรายงานการประชุมของ

หมู่บ้าน 
 

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1)  อีกหรอืไม่   (-ไม่มี-)  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
 

- ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 - 2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ  จ านวน  19  เสียง , ไม่เห็นชอบ 

0 เสียง , งดออกเสียง  จ านวน 2 คน) 

 

 

/๕.2ญัตติ  เรื่อง... 
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๕.2ญัตติ  เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ ๒๕๖4 

- วาระที่ ๑ ขั้นพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ ฯ 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายช านาญ  ภาระจ่า 

(เลขานุการสภา ฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

- เรียนประธานสภา ฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖4 ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น  ๓ วาระ แต่

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ก็ได้      

วรรคสาม  ญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกฯประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนัน้พอสมควรแล้ว 

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้ชี้แจงการเสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖4 ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

นายธีระยุทธ กุลจันทะ 

(นายก อบต. ฯ) 

- เรียนประธานสภา ฯ  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  

ผมจะน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 

เพื่อให้ท่านได้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับร่าง ฯ ซึ่ง 

ข้อบัญญัติฉบับนี้เราจะน าไปใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4  ในปีนี้เราตั้ง

งบประมาณแบบสมดุล คือ รายรับเท่ากับรายจ่าย  ซึ่งผมจะชี้แจง

ดังตอ่ไปนี ้ 

 

                                                                      /ค าแถลง... 
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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖4 

เรียน  ประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง  จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ 2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอีก

ครั้งหนึ่ง  ซึ่งในปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้  จ านวน  63,611,943   

บ าท   โด ย ได้ ป ร ะม าณ ก าร ร าย รั บ ไว้ ใน ส่ ว น ข อ งร าย ได้  

24,935,800 บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  38,676,143  บาท  

ฉะนั้น  โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  จึง

ขอแถลงให้ประธานสภา ฯ  และสมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานะ  การ

คลังตลอดจนหลักการและนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี ้    

สถานการณ์คลัง 

ในปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้ตั้ง

งบประมาณรายรับไว้ที่ 63,611,943 .-บาท  โดยได้แยกเป็น

รายได้ที่จัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐจัดสรรให้  และเงนิอุดหนุนทั่วไป  โดย

องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ตั้งงบประมาณแบบสมดุล  รายรับ

เท่ากับรายจ่าย จึงเห็นสมควรท าข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีเพื่อ

เสนอสภา ฯ อนุมัต ิ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

***************************************************** 

ประมาณการรายรับ        รวมทั้งส้ิน  63,611,943.-บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเกบ็เอง (41000000) 

/ก. รายได้ภาษี... 
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ก. รายได้ภาษีอากร(41000000) รวมทั้งส้ิน        180,000.-บาท     แยกเป็น 

             ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (41100001)    จ านวน  150,000.-  บาท ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรไวน้้อยกว่ำปีท่ีแล้ว 

เน่ืองจำกขณะรวมข้อมูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏว่ำมีรำยรับจริงประเภทภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง น้อยกว่ำท่ี

ประมำณกำรท่ีตั้งไวใ้นปีท่ีแลว้ประกอบกบัยงัไม่ส้ินปีงบประมำณ คำดวำ่จะสำมำรถจดัเก็บประเภทดงักล่ำวไดเ้พิ่มเติม จึง

ประมำณกำรตั้งรับไวน้อ้ยกวำ่จ ำนวนเงินประมำณกำรท่ีตั้งไวใ้นปีท่ีแลว้ 

             ภาษีป้าย (41100003)      จ านวน  30,000.- บาท ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรตั้งรับไวม้ำกกว่ำปีท่ีแล้ว เน่ืองจำกขณะ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภทภำษีป้ำย ท่ีจดัเก็บไดม้ำกกวำ่ประมำณกำรรับไวใ้นปีท่ี

แลว้ จึงประมำณกำรตั้งรับไวม้ำกกวำ่จ ำนวนเงินประมำณกำรท่ีตั้งไวใ้นปีท่ีแลว้ 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (41200000)   รวม    18,320.-  บาท 
                 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา (41210004)  จ านวน  3,800.- บาท ค  ำช้ีแจง  ประมำณกำรตั้งรับ

ไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภทค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบั

ใบอนุญำตกำรขำยสุรำ  ท่ีจดัเก็บได้มำกกว่ำประมำณกำรรับไวใ้นปีท่ีแล้ว จึงประมำณกำรตั้งรับไวสู้งกว่ำจ ำนวนเงิน

ประมำณกำรท่ีตั้งไวใ้นปีท่ีแลว้ 

               ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิงปฏิกูล (41210009)  จ านวน  200.- บาท ค  ำช้ีแจง  ประมำณกำรตั้งรับไวต้  ่ำ

กวำ่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภทค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจำระ

หรือสิงปฏิกูล  ท่ีจดัเก็บไดต้  ่ำวำ่ประมำณกำรรับไวใ้นปีท่ีแลว้ จ่ึงประมำณกำรตั้งรับไวต้  ่ำกวำ่จ ำนวนเงินประมำณกำรท่ีตั้ง

ไวใ้นปีท่ีแลว้ 

               ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณชิย์ (41210029)  จ านวน  280.- บาท ค  ำช้ีแจง  ประมำณกำรตั้งรับไวต้  ่ำกวำ่ปี

ท่ีแล้ว เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภท  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียน

พำณิชย ์   ท่ีจดัเก็บไดต้  ่ำว่ำประมำณกำรรับไวใ้นปีท่ีแลว้ จ่ึงประมำณกำรตั้งรับไวต้  ่ำกวำ่จ ำนวนเงินประมำณกำรท่ีตั้งไว้

ในปีท่ีแลว้ 

                ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการประกอบกิจการน ้ามันเช้ือเพลงิ (41210033)   จ านวน 4,300.-บาท  ค  ำช้ี ประมำณกำร

ตั้งไว ้เน่ืองจำกขณะน้ีมีกิจกำรประกอบกิจกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ในเขตควำมรับผิดชอบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนน

ทอง  

               ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (4123003)  จ านวน  9,600.- บาท  ค  ำช้ีแจง  

ประมำณกำรตั้งไวสู่้งกว่ำปีท่ีแล้ว เน่ืองจำกขณะรวบรวมข้อมูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ สำมำรถจดัเก็บค่ำใบอนุญำต

ประกอบกำรคำ้ส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ สูงกวำ่ประมำณกำรท่ีตั้งรับไวใ้นปีท่ีแลว้ จึงประมำณกำรตั้งรับ

ไวสู้งกวำ่จ ำนวนเงินประมำณกำรท่ีตั้งรับไวปี้ท่ีแลว้ 

/ค่าใบอนุญาต... 



10 

 

 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ (4129999)  จ านวน    140.-บาท  ค  ำช้ี ประมำณกำรตั้งไว ้เท่ำปีท่ีแลว้ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน(41300000)                      รวม      400,000.-   บาท           
               ดอกเบี้ย (41300003)   จ านวน    400,000.- บาท    ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรไวสู้งกว่ำปีท่ีแล้ว เน่ืองจำกขณะ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ มีรำยไดท่ี้เกิดจำกเงินฝำกธนำคำร สูงกวำ่ประมำณกำรไวใ้นปีท่ีแลว้ จึงประมำณกำร

ไวสู้งกวำ่จ ำนวนเงินประมำณกำรท่ีตั้งไวปี้ท่ีแลว้ 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ (41400000)   รวม  470,000.-  บาท 
             รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (41400006)   จ านวน  470,000.- บาท ค  ำช้ีแจง  ประมำณกำรไวเ้ท่ำกบั

ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ ปรำกฏวำ่มีรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชยเ์ท่ำกบั

ปีงบประมำณท่ีแลว้ ประกอบกบัมีรำยงำนแจง้ยอดรำยไดกิ้จกำรประปำเท่ำเดิม จึงไดป้ระมำณกำรตั้งไวเ้ท่ำกบัปีท่ีแลว้ 

หมวดรายได้เบด็เตลด็ (41500000)            รวม      72,350.-   บาท  
              รายได้เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ (41599999)   จ านวน  72,350.-   บาท   ค  ำช้ีแจง  ประมำณกำรสูงกวำ่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ มีรำยรับจริงท่ีเกิดจำกรำยไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ ต ่ำกวำ่ประมำณกำรท่ีตั้งรับไว ้ จึง

ประมำณตั้งรับไวต้  ่ำกวำ่จ ำนวนเงินเงินงบประมำณกำรท่ีตั้งไวปี้ท่ีแลว้ 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (42000000) 

หมวดเงนิภาษจีดัสรร(42100000)         รวม       23,795,130.-   บาท   

            ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน (42100001)   จ านวน  535,000.- บาท  ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรไวสู้งกวำ่

ปีท่ีแล้ว เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ มีรำยรับจริงประเภทภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือ

ลอ้เล่ือน ดำดวำ่จะไดรั้บกำรจดัสรรมำใหป้ลำยปีงบประมำณ จึงประมำณกำรตั้งรับไวเ้ท่ำกบัปีท่ีแลว้ 

            ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ (42100002)   จ านวน  9,253,130.- บาท  ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรไวสู้งกวำ่

ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำ มีรำยรับจริงประเภทภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ    

ดำดวำ่จะไดรั้บกำรจดัสรรมำใหป้ลำยปีงบประมำณ จึงประมำณกำรตั้งรับไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ 

             ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (42100004)   จ านวน  4,600,000.- บาท  ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรไวสู้ง

กวำ่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ  มีรำยรับจริงประเภทภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จดัสรร

รำยได ้  ดำดวำ่จะไดรั้บกำรจดัสรรมำใหป้ลำยปีงบประมำณ จึงประมำณกำรตั้งรับไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ 

             ภาษีธุรกิจเฉพาะ (42100005)  จ านวน  110,000.- บาท ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรรับไวเ้ท่ำปีท่ีแล้ว เน่ืองจำกขณะ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภทภำษีธุรกิจเฉพำะไดรั้บจดัสรรมำให้เท่ำปีท่ีแลว้ 

/ภาษีสรรพสามิต... 
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            ภาษีสรรพสามิต (42100007)   จ านวน  8,340,000.- บาท  ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณ  มีรำยรับจริงประเภทภำษีสรรพสำมิต     ดำดว่ำจะได้รับกำรจดัสรรมำให้ปลำย

งบประมำณ จึงประมำณกำรตั้งรับไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ 

            ค่าภาคหลวงแร่ (42100012)  จ านวน  53,000.- บาท  ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรรับไวสู้งกว่ำปีท่ีแลว้ เน่ืองจำกขณะ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภทค่ำภำคหลงแร่ไดรั้บจดัสรรมำใหสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ 

            ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม  (42100013)  จ านวน  300,000.- บาท  ค  ำช้ีแจง ประมำณกำรรับไวสู้งกวำ่ปีท่ีแล ้เน่ืองจำก

ขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภทค่ำภำคหลวงปิโตรเลียมไดรั้บจดัสรรมำให้สูงกวำ่ปี

ท่ีแลว้ 

            ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรทตามประมวลกฎหมายที่ดิน (42100015)  จ านวน  604,000.- บาท  ค  ำ

ช้ีแจง ประมำณกำรรับไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้  เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏมีรำยรับจริงประเภท

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน ไดรั้บจดัสรรมำใหสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้ 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่(43000000) 

หมวดเงนิอดุหนุน  (43100000)  รวม       38,676,143.-   บาท   
               เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกเลือกท า (43100002)  จ านวน  

38,676,143.- บาท  ค ำช้ีแจง ประมำณกำรรับไวสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้  เน่ืองจำกขณะรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำงบประมำณปรำกฏ

มีรำยรับจริงไดรั้บจดัสรรมำใหสู้งกวำ่ปีท่ีแลว้   

สาระส าคัญ  ของงบประมาณได้ตั้งรับ  ตั้งจ่ายไว้ตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ค าส่ังกระทรวงมหาดไทยถูกต้องและ

ด้วยความระมัดระวงั  ประหยดั  รอบคอบ  ดังน้ัน  จึงขอเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564  

เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นำยธีระยทุธ  กุลจนัทะ) 

    นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง 

- รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 

(จ านวน  63,611,943  บาท) 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  งบกลาง  รวมทั้งส้ิน  17,820,958  บาท 

 

  /รายจ่ายจ าแนก... 
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รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

1. ส านักปลดั ฯ  ตั้งงบประมาณไว้  ทั้งส้ิน  13,112,791  บาท  แยกเป็น  ดังนี ้ 

1. งบบุคลำกร                                          ตั้งไว ้   8,212,486     บำท 

2. หมวดค่ำตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุ  ตั้งไว ้   4,456,305    บำท 

3. งบลงทุน                                              ตั้งไว ้         84,000    บำท 

4. งบเงินอุดหนุน                                     ตั้งไว ้     360,000     บำท 

2. กองคลงั  ตั้งงบประมาณไว้  ทั้งส้ิน   5,273,344  บาท  แยกเป็น  ดงันี ้

1. งบบุคลำกร                                           ตั้งไว ้  2,179,744    บำท 

2. หมวดค่ำตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุ  ตั้งไว ้  1,859,000    บำท 

3. ค่ำสำธำรณูปโภค                                  ตั้งไว ้  1,150,000   บำท 

4. งบลงทุน                                               ตั้งไว ้        84,600   บำท 

3. กองช่าง  ตั้งงบประมาณไว้  ทั้งส้ิน   11,279,386  บาท  แยกเป็น  ดังนี ้

1. งบบุคลำกร                                           ตั้งไว ้  1,573,386    บำท 

2. หมวดค่ำตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุ  ตั้งไว ้   1,978,000    บำท 

3. รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน                           ตั้งไว ้   7,328,000    บำท 

4. หมวดเงินอุดหนุน                                 ตั้งไว ้     400,000    บำท 

4. กองการศึกษา  ตั้งงบประมาณไว้  ทั้งส้ิน  14,684,600  บาท  แยกเป็น  ดงันี ้

1. งบบุคลำกร                                             ตั้งไว ้   6,151,000    บำท 

2. หมวดค่ำตอบแทน  ใชส้อย  และวสัดุ    ตั้งไว ้   4,966,000    บำท 

3. งบลงทุน                                                 ตั้งไว ้     367,600     บำท 

4. งบเงินอุดหนุน                                        ตั้งไว ้  3,200,000     บำท 

5. กองสวสัดิการสังคม  ตั้งงบประมาณไว้  ทั้งส้ิน   1,440,864  บาท   แยกเป็น  ดังนี ้

1. งบบุคลำกร                                                ตั้งไว ้       891,864   บำท 

2. งบด ำเนินกำร                                             ตั้งไว ้      529,000    บำท 

3. งบลงทุน                                                    ตั้งไว ้         20,000   บำท 

4. งบเงินอุดหนุน                                           ไม่ไดต้ั้งไว ้  

 

 

/สาระส าคัญ... 
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สาระส าคัญ   ของงบประมาณ ได้ ตั้ งรับ   ตั้ งจ่ าย ไว้ต ามกฎหมาย   ระ เบี ยบข้อบั งคั บ   ค าสั่ ง

กระทรวงมหาดไทยถูกต้องและด้วยความระมัดระวัง  ประหยัด  รอบคอบ  ดังน้ัน  จึงขอเสนอข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน ส านักปลดั ฯ  

***************************************************  
 ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  ตั้งไว้  13,112,791         บาท   แยก  เป็นดังนี้ 

1.  งบบุคคลากร  (52000000)  ตั้งไว้  8,212,486           บาท   แยกเป็น 
     1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5210000) ตั้งไว้    2,743,920 บาท   แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (5210100) 
ตั้งไว้   514,080 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดือนละ 20,400 บำท/รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เดือนละ 11,220 บำท จ ำนวน 2 อตัรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.1.2.  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/    รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (5210200) ตั้งไว้   42,120  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล อตัรำเดือนละ 1,750 บำท / รองนำยก องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล อตัรำเดือนละ 880 บำท จ ำนวน 2 อตัรำ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) 
(ส ำนกัปลดั) 

1.1.3.  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล / รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล (5210300)  ตั้งไว้  42,120 บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยก องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล อตัรำเดือนละ 1,750 
บำท รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล อตัรำเดือนละ 880 บำท  จ  ำนวน  2  อตัรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้น
บริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.1.4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (5210400)  ตั้งไว้   86,400  
บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  อตัรำเดือนละ 7,200 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) 
(00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.1.5.  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (5210600)  ตั้งไว้   2,059,200  
บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 

- ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เดือนละ 11,200 บำท  รวม    134,640 บำท 
- รองประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เดือนละ 9,180 บำท รวม    110,160 บำท 

/- เลขำนุกำรสภำ... 
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- เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เดือนละ 7,200 บำท รวม      86,400 บำท 
- สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เดือนละ 7,200 บำท 20 อตัรำ  รวม 1,728,000 บำท 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) 
(00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (52200000)   ตั้งไว้  5,468,566   บาท   แยกเป็น 
1.2.1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (5220100) ตั้งไว้ 3,119,040 บาท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนกังำนส่วน

ต ำบล   จ  ำนวน 10 อตัรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำน
ทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.2.2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล (5220200) ตั้งไว้  75,960 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพ
ชัว่ครำว เงินเพิ่มตำมมติคณะรัฐมนตรี และเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต ำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มพิเศษ
จำกกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ต ำแหน่งเจำ้พนักงำนธุรกำร ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.2.3. เงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร (5220300)  ตั้งไว้  168,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่งปลดั  รองปลดั  หัวหนำ้ส ำนกัปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำน
ทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.2.4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด (5220300)  ตั้งไว้  84,000 บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน
ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำน
บริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.2.5.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 1,865,566 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจำ้งส ำหรับพนกังำนจำ้ง
ตำมภำรกิจและพนกังำนจำ้งทัว่ไป  จ  ำนวน 13 อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)   ตั้งไว้ 156,000 บาท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำ
ครองชีพชัว่ครำวและเงินเพิ่มตำมมติคณะรัฐมนตรีให้กบัพนกังำนจำ้งทัว่ไปและพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกั
ปลดั) 

 2.  งบด าเนินงาน (53000000)                ตั้งไว้     4,456,305           บาท  
2.1  หมวดค่าตอบแทน (53100000)   ตั้งไว้         470,000 บาท  

2.1.1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)  ตั้งไว้   50,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏใน
ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.1.2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)  ตั้งไว้  70,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรพนกังำนส่วนต ำบล  คณะผูบ้ริหำร และผูมี้สิทธิเบิกไดต้ำมระเบียบ ฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้น
บริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

/2.1.3. ประเภทเงิน... 
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2.1.3. ประเภทเงินเช่าบ้าน(5310400)  ตั้งไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน /เช่ำซ้ือบ้ำนของ
พนกังำนส่วนต ำบล ตำมสิทธ์ิท่ีเบิกไดต้ำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบำ้น 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) 
(00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.1.4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. (5310100)  ตั้งไว้ 300,000 บาท  
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน อปพร.ตำมค ำสั่งใชใ้หป้ฏิบติัหนำ้ท่ีของ ผอ. ศูนยฯ์ 
  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป

(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั)     
   2.2   หมวดค่า ใช้สอย (53200000)   ตั้งไว้    3,285,400  บาท   แยกเป็น 

2.2.1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (5320100)    ตั้งไว้  835,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำ
บริกำรต่ำงๆ  

- ค่ำจำ้งเหมำแม่บำ้นท ำควำมสะอำด จ ำนวน   158,400 บำท 
- ค่ำจำ้งเหมำกูชี้พกูภ้ยั จ  ำนวน 432,000  บำท 
- ค่ำจำ้งเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  จ ำนวน  80,000  บำท 
-ค่ำจำ้งเหมำตดัหญำ้บริเวณไหล่ทำงถนนสำยหลกัในต ำบลโนนทอง จ ำนวน 85,000 บำท 
- ค่ำบริกำรระบบสำรบญัอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ค่ำประกนัภยัรถยนต์ และค่ำจำ้งเหมำบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน  79,600  บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้น
บริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.2.2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ (5320200)  ตั้งไว้  80,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็น 
 -ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล นิเทศก์งำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม หรือ

ศึกษำดูงำน และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงร่วมตอ้นรับ  
- เพื่อจ่ำยเป็นเล้ียงรับรอง ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงรับรองและค่ำบริกำรอ่ืนๆ ท่ี

จ  ำเป็นตอ้งจ่ำยส ำหรับกำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรประชุมคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหนงัสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป 
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.2.3. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (5320400) ตั้งไว้ 150,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นประเภท  วสัดุ  ครุภณัฑ์  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  รถจกัรยำนยนต ์รถยนต ์โตะ๊  เกำ้อ้ี  และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) 
(00111) (ส ำนกัปลดั) 
  2.2.4ประเภทรายจ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
(5320300)  ตั้งไว้  2,220,400 บาท    แยกเป็น 

/2.2.4.1 ประเภทค่า... 
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2.2.4.1 ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน(5320300)  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็น

ค่ำธรรมเนียม กำรลงทะเบียนต่ำง ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (5320300) ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไป
รำชกำรส ำหรับ  ค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  ในกำรไปรำชกำรดูงำน  เพื่อเป็นค่ำลงทะเบียน  
ของพนักงำนส่วนต ำบล  ผูบ้ริหำร  สมำชิกสภำ ฯ และพนักงำนจำ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำน
ทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.2.4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  (532300)   ตั้งไว้  50,000 บาท  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร
รณรงคป้์องกนัอุบติัเหตุ - อุบติัภยั ทำงถนน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบภำยใน งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน(00100) (00120) (00121) (ส ำนกัปลดั) 
ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  191 ขอ้ 5 

2.2.4.4 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผนท้องถิ่น 5 ปี (5320300) ตั้งไว้   30,000 
บาท  เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำจำ้งเหมำอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน งำนส่งเสริมและสนบัสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน(00200) (00250) (00252) (ส ำนักปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  154  ขอ้ 6 

2.2.4.5 โครงการเฉลมิพระเกยีรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(5320300) ตั้งไว้  150,000  บาท 

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนิน กิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 
- โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรม

หำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำ้เจำ้อยู่หัว สมเด็จพระนำงเจำ้สุทิดำ พชัรสุธำพิมลลกัษณ พระบรมรำชินีและสมเด็จพระนำง
เจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง  

- โครงกำรทอ้งถ่ินไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม เพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแม่น ้ำ ล ำคลอง หว้ยหนองคลองบึง 
- โครงกำรปลูกหญำ้แฝกเฉลิมพระเกียรติ ในกำรอนรักษ ์ดินและน ้ำ 
- โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร งำนอนุรักษ์แหล่งน ้ ำและป่ำ

ไม ้(00300) (00320) (00322) (ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) หนำ้       ขอ้  

2.2.4.6 โครงการจัดงานรัฐพิธีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง(5320300)  ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพื่อเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดังำนรัฐพิธีต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยไดป้รำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00110) งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00111) (ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้   151  ขอ้  1 
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2.2.4.7 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน(5320300)        ตั้งไว้  
60,000  บาท  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่งเสริมและสนบัสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉนัทข์องคนในชำติ กำรรวมพลงั
มวลชนต่ำง ๆ  ในกำรร่วมงำนประเพณี เช่น โครงกำรสู่ขวญับำ้นสู่ขวญัเมืองอุดรธำนี  กำรจดักิจกรรมพิทกัษรั์กษำไวซ่ึ้ง
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์กำรฝึกอบรม ประชุมช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจและสร้ำงทศันคติ และจิตส ำนึกท่ีดีงำมในกำรอยู่
ร่วมกนัอย่ำงสมำนฉันท์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน(00200) (00250) (00252) (ส ำนกัปลดั) ตำมโครงกำรภำยใต้
แนวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้  189   ขอ้  10 

2.2.4.8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  (5320300)  ตั้งไว้  61,305 บาท    แยกเป็น 

- ค่ำใชจ่้ำยในขบัเคล่ือนโครงกำรสัตวป์ลอดโรค  จ ำนวน 55,000 บำท 
- ค่ำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตว ์จ  ำนวน 6,305 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน(00220) (00200) (00223) (ส ำนักปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำ
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้  161 ขอ้  8 

2.2.4.9 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล  (5320300)  ตั้งไว้  40,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยให้ควำมรู้ในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูลแก่คณะกรรมกำรกองทุนฯ  ค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสำธำรณสุข งำน
บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน(00220) (00200) (00223) (ส ำนักปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใต้แนวทำงกำร
พฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้  173    ขอ้  2 

2.2.4.10โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (5320300)  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมอำสำสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลกแก่เจำ้หนำ้ท่ีและประชำชนท่ีมีควำมสมคัร
ใจและเสียสละในกำรท ำงำนดำ้นกำรจดักำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย กำรปกป้องและรักษำส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเอง 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน(00220) (00200) (00223) (ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำพ.ศ. 2561 – 
2565  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) หนำ้       ขอ้  

2.2.4.11 โครงการตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง(5320300)  ตั้งไว้  150,000 บาท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมโครงกำรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
(00200)แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเขม้แข็งของชุมชน (00252) 
(ส ำนกัปลดั)ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้  152   ขอ้  2 
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2.2.4.12  โครงการรณรงค์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (520300)  ตั้งไว้    40,000  บาท 
เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรรณรงคก์ำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้น
บริกำรชุมชนและสังคม (00200) แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน (00252) (ส ำนักปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หน้ำ   
192   ขอ้  9 

2.2.4.13 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 500,000   
บาท  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินและสมำชิกสภำทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน
ดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม (00200)แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน (00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เขม้แข็งของชุมชน (00252) (ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  
หนำ้   188  ขอ้  8 
  2.2.4.14 โครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) (5320300)  ตั้งไว้  200,000 บาท เพื่อฝึกอบรมให้
ควำมรู้กบัประชำชนท่ีสมคัร  และคดัเลือกให้เป็น อปพร. ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป 
(00100)แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) (ส ำนกัปลดั)  
ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้ 190  ขอ้  2 

2.2.4.15 โครงการฝึกอบรมด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้  150,000  บาท 
-โครงกำรอบรมชุดปฎิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยใน

กำรอบรมใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีและประชำชนเพื่อเป็นจิตอำสำภยัพิบติั  
-โครงกำรอบรมป้องกนัไฟป่ำเพื่อบรมใหค้วำมรู้แก่ประชำชนในกำรป้องกนัและแกปั้ญหำไฟ 
-โครงกำรอบรมทบทวนแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัเพื่ออบรมให้กบัเจำ้หน้ำท่ีกูชี้พ กูภ้ยัและ

ประชำชน ในกำรทบทวน และซ้อมแผนฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)แผนงำน กำร
รักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำร
พฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) หนำ้       ขอ้ 

2.2.4.16 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (5320300)  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อใช้
ในกำรป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 2019 เช่นกำรซ้ือน ้ ำยำฆ่ำเช้ือ หนำ้กำกอนำมยั และอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน(00220) (00200) (00223) (ส ำนกัปลดั) ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
2561 – 2565 เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) หนำ้       ขอ้ 

2.2.4.17 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (5320300)    ตั้งไว้   
20,000   บาท เพื่อใช้ในกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ฝุ่ นละออง PM 2.5   ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุชนและสังคม แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00220) 
(00200) (00223) (ส ำนักปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี1) หนำ้       ขอ้ 
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2.2.4.18 โครงการแข่งขันกฬีาเพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชนต าบลโนนทอง  

(5320300)  ตั้งไว้  240,000  บาท เพ่ือส่งเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ของคนในชุมชน การแข่งขันกีฬา ยุวชน เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ในเขตต าบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แขง็ของชุมชน (00252) (ส ำนกัปลดั)  
ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  147 ขอ้  2 
2.3  หมวดค่าวสัดุ   (5330000)   ตั้งไว้  700,000  บาท  

 2.3.1  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  (5330100)  ตั้งไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน
ต่ำงๆ  เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ตรำยำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไปทัว่ไป แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100)  (00110)  (00111) (ส ำนกัปลดั)   

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานครัว (5330300)   ตั้งไว้  60,000 บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอุปกรณ์งำนบำ้นงำน
ครัว อำทิเช่น ผำ้ประดบั แก้วน ้ ำ ชุดถ้วยกำแฟ ไมก้วำด  น ้ ำยำล้ำงห้องน ้ ำ ฯลฯ  จ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไปทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.3.3 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นโปรแกรมบนัทึกขอ้มูล  หมึก  เมำส์  แผ่นรองเมำส์  แป้นพิมพ ์ ฮำร์ทดิส  ตลบัหมึกเคร่ืองปร๊ิน
เตอร์  และรำยจ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไปทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.3.4 ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (5331600)   ตั้งไว้  60,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซ้ือ
วสัดุเคมีดบัเพลิงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณะภยั  เช่น สำยยำงดบัเพลิง ขอ้ต่อ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00120) 
(00123)  (ส ำนกัปลดั) 

2.3.5 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (5331600)   ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซ้ือ
วสัดุเคร่ืองแต่งกำยท่ีใชใ้นงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณะภยั  เช่น ชุดกูชี้พกูภ้ยั รองเทำ้บูท หมวก ถุงมือดบัเพลิง  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) 
(00120) (00123) (ส ำนกัปลดั) 

2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร (5331600)   ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซ้ือวสัดุ
กำรเกษตรเพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น จอบ เสียม ครำด มีด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำน
ทัว่ไป  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00120) (00123) (ส ำนกัปลดั) 
  2.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)    ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุ
วสัดุอุปกรณ์โฆษณำและเผยแพร่  แผ่นพบั ป้ำยประชำสัมพนัธ์ภำษี ป้ำยไวนิล  ค่ำจำ้งจดัท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   เช่น วำรสำรกำรจดัท ำแผ่นพบั  เอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี  ป้ำย
ประชำสัมพนัธ์ ส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ  กำรจำ้งท ำโปสเตอร์  กำรจำ้งโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กิจกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน และรำยจ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องฯลฯ ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำน
บริหำรงำนทัว่ไปทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 
   

/2.3.8 ประเภทค่า... 



20 
 
                            2.3.8 ประเภทค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (5330200)   ตั้งไว้  40,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็น  ค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุ
 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยไดป้รำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไปทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) 
(00110) (00111) (ส ำนกัปลดั)   
  2.3.9 ประเภทค่าน ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ส่วนกลาง (5330800)  ตั้งไว้ 150,000 บาท  เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำน ้ ำมนัรถยนตส่ี์ประตู รถดบัเพลิง รถกูชี้พ  ค่ำน ้ ำมนัเบนซินเคร่ืองตดัหญำ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั)  

2.3.10 ประเภทค่าวัสดุกีฬา (5331300)   ตั้งไว้   120,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น   ค่ำวสัดุอุปกรณ์กีฬำเพื่อใช้ใน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ กำรออก ำลงักำย ของ ยุวชน  เยำวชน ประชำชน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยไดป้รำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไปทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 

2.3.11 ประเภทวัสดุการแพทย์  ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น   ค่ำวสัดุอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล
ส ำหรับใชป้ระจ ำรถกูชี้พกูภ้ยั   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทัว่ไปทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 
 
3.  งบลงทุน (540000๐)      ตั้งไว้  84,000 บาท   แยกเป็น 
 3.1.ค่าครุภัณฑ์ (541000๐)    ตั้งไว้ 84,000       บาท   แยกเป็น 
  
  3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) ตั้งไว้   10,000 บาท เพื่อซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรบำน
เล่ือนกระจก จ ำนวน 2 หลงั ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนงำนดำ้นบริหำรทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 
  3.1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)  ตั้งไว้   20,000 บาท เพื่อซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร
บำนทึบ จ ำนวน 2 หลงั ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนงำนดำ้นบริหำรทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำน
บริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั)  
  3.1.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)  ตั้งไว้  14,000 บาท เพื่อซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อม
เกำ้อ้ี  จ  ำนวน 2 ตวั  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนงำนดำ้นบริหำรทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำน
บริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั)  
  3.1.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อซ้ือโต๊ะสแตนเลส  
จ ำนวน 10 ตัว  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนด้ำนบริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั)  
  3.1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (5410100)  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์
จ  ำนวน 1 เคร่ือง    ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในแผนงำนด้ำนบริหำรทัว่ไป แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป งำน
บริหำรงำนทัว่ไป(00100) (00110) (00111) (ส ำนกัปลดั) 
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 3.2 หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง (542000)    ไม่ได้ตั้งไว้   
 
  4. งบเงินอุดหนุน (56000000)           ตั้งไว้   360,000 บาท    แยกเป็น 

4.1ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ     ตั้งไว้     60,000 บาท  
4.1.1ประเภทเงินอุดหนุน อุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ำยเป็น
เงินอุดหนุนเทศบำลต ำบลค ำบง  และสถำนท่ีกลำงศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส ำนกังำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้น
บริหำรงำนทัว่ไป (00100)แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110) งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00111) (ส ำนกัปลดั)  ตำม
โครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  153   ขอ้  3 

  4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง 
(ศอ.ปศ.ปค) ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่ำยอุดหนุนโครงกำรมำตรกำรเร่งรัดกำรขบัเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
เร่งด่วน ประจ ำปี งบประมำณ 2564   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00110) งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00111) (ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้   205  ขอ้ 3 

4.1.3  อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอบ้านผือ   ตั้งไว้   20,000   บาท  เพื่อจ่ำยตำม 
โครงกำร  เงินอุดหนุนกำรจดังำนรัฐพิธี อ ำเภอบำ้นผือ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป 
(00100)แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110) งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00111) (ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำร
พฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้ 199 ขอ้ 1 

4.2  อุดหนุนเอกชน (5610300)    ตั้งไว้   300,000  บาท  
4.2.1ประเภทเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  300,000 บาท เพื่อจ่ำย

อุดหนุนคณะกรรมกำร ชุมชน/หมู่บำ้น ตำมโครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100)แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110) งำนบริหำรงำนทัว่ไป(00111)  
(ส ำนกัปลดั)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  197  ขอ้ 6 

 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน   กองคลงั 
*************************************************************** 

ตั้งงบประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน    ตั้งไว้    5,273,344.-  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 

            งานบริหารงานคลัง(00113)                    รวม     5,273,344.-       บาท  แยกเป็น 
            งบบุคลากร (52000000)                       รวม     2,179,744.-       บาท  แยกเป็น       
 
 1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000)  ตั้งไว้   2,179,744.-  บาท    แยกเป็น 
 1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ( 5220100 )   ตั้งไว้   1,479,810.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็น เงินเดือน ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล  จ  ำนวน  6  อตัรำคือ  ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั , นกัวิชำกำรเงินและบญัชี , นกัวิชำกำรพสัดุ ,เจำ้พนกังำนกำรเงิน
และบญัชี , เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้, เจำ้พนกังำนพสัดุ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)     
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
 1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (5220300)   ตั้งไว้   42,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั 
(00113) 
              1.3  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (4220700)   ตั้งไว้   573,934.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งแก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ  
จ  ำนวน  3  อตัรำ  คือ  ผูช่้วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้, ผูช่้วยเจำ้พนกังำนพสัดุ , ผูช่้วยเจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี  และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ  ำนวน  1  อตัรำ  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100)     แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
              1.4  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5220800)   ตั้งไว้  84,000. - บาท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพ  และ
ค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน ด้ำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00100)     แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
                        งบด าเนินงาน (53000000)          รวม   3,009,000.- บาท    
 2. หมวดค่าตอบแทน (5310000)          ตั้งไว้   750,000 .-   บาท   แยกเป็น 
                2.1 ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.  (5310100)   ตั้งไว้   700,000.- บาท  
  -  ค่ำตอบแทนผูป้ฎิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแท่น      ค่ำ
เบ้ียประชุม  แก่คณะกรรมกำรคดัเลือกพนกังำนส่วนต ำบล   และค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูรั้บผิดชอบกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุตำมท่ีพระรำชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   (ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลงั เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแท่นบุคคลหรือคณะกรรมกำร)  และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรำยจ่ำยหมวดน้ี 
 -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวลัประจ ำปี)ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้งทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง  ท่ีผำ่นเกณฑ์กำรประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวลัประจ ำปี) ตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทย ว่ำด้วย
ก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินให้
เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ,ศ. 2557  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏในด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป 
(00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
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                2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)   ตั้ งไว้   30,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนพนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้งและผูมี้สิทธิในกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรตำมภำรกิจอ่ืนๆถือปฏิบติั  
ตำมหนงัสือตำมกระทรวงมหำไทย ท่ี มท 0808.4/ว.1562 ลงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2550 เร่ือง กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร ขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) 
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
                2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (5310500)   ตั้งไว้   20,000 .-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล  และผูมี้สิทธิท่ีเบิกได ้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงิน  สวสัดิกำร
เก่ียวกบักำรศึกษำบุตรของพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541และท่ีแกไ้ขเพิ่มจนถึงปัจจุบนั  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏ
ใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
   3. หมวดค่าใช้สอย  (5320000)    ตั้งไว้   839,000.-  บาท   แยกเป็น 
              3.1.   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (5320100)   ตั้งไว้   284,000.-  บำท   
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำร   เช่น  ค่ำเยบ็ปกเขำ้เล่มหนงัสือ   ค่ำซกัฟอก   ค่ำจำ้งก ำจดัปลวก  ค่ำบริกำรติดตั้งโทรศพัท์
ส ำนกังำน  ค่ำขนถ่ำยส่ิงปฏิกูล  ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอ่ืน  
- ค่ำจำ้งเหมำเปิดปิดและจดมำตรน ้ำ ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.7  จ  ำนวน  5  หมู่บำ้น 
- ค่ำจำ้งเหมำบุคลำกรปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนพสัดุหรืองำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   
-  ค่ำจ้ำงบริกำร เช่ำ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00110)  งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
                3.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (5320200)   ตั้งไว้   20,000.-  บาท  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยรับรองของ
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ินในกำรรับรองต่ำง ๆ ค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกำสต่ำงๆ  กำ
รับรองคณะตรวจเยีย่ม ตรวจงำนและศึกษำนิเทศก์ดูงำน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) 
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
   3.3  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอ่ืน ๆ (5320300)                        ตั้งไว้   
500,000.-  บาท   มีรายละเอยีดดังนี้ 
                3.3.1   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ    ตั้งไว้   250,000.-  บาท  เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมสัมมนำแก่พนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ  พนกังำน
จำ้งทัว่ไป  ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร และนอกรำชอำณำจกัร  ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบิน  
ค่ำเบ้ียเล้ียง   ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั  และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  แก่พนกังำนส่วนต ำบล  และพนกังำนจำ้ง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   )   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
   3.3.2  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่  ประจ าปี  
2564    ตั้งไว้   30,000.-  บาท เพื่อออกรณรงคป์ระชำสัมพนัธ์กำรจดัเก็บภำษีพร้อมทั้งออกให้บริกำรจดัเก็บภำษีเคล่ือนท่ี
ภำยในต ำบลและต ำบลใกลเ้คียง   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2561 – 2565  หนำ้ 139 ขอ้ 7   (กองคลงั) 

/3.3.3.โครงการ... 



24 
              3.3.3.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์    ตั้งไว้   100,000.-  บาท เพื่อพฒันำประสิทธิภำพกำร
จดัเก็บรำยไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยกำรจดัท ำหรือปรับขอ้มูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น และกำร
จดัท ำฐำนขอ้มูลในกำรจดัเก็บรำยไดข้ององค์กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นกำรจดัท ำฐำนขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
เพื่อรองรับกำรจดัเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และกำรเตรียมกำรรองรับกำรจดัเก็บภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนท่ีภำษีแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550  พระรำชบญัญติัภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง  พ.ศ.2563  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน 
ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113)  ตำมโครงกำรภำยใต้
แนวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หนำ้ 141 ขอ้ 12 (กองคลงั) 
             3.3.4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์   ตั้งไว้   50,000.-  บาท เช่น กำรเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วสัดุ อปกรณ์และปรับปรุง
ระบบอิเตอร์เน็ต  (Intemet) เพื่อให้ควำมพร้อมท่ีจะรองรับกำรปฏิบติังำนในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน(e-LAAS) ตำมระเบียนกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงิน กำรเบิก จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำและ
กำรตรวจเงินขององค์กรปกรครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3)พ.ศ.2548 ขอ้ 105  เป็นตน้   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั 
(00113) ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หนำ้ 139 ขอ้ 8 (กองคลงั) 
 3.3.5 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   ตั้งไว้   20,000.-  บำท  เพื่อปรับปรุงพฒันำ  
แกไ้ขเวบ็ไซต ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขยำยพื้นท่ีเวบ็ไซต ์ และค่ำฝำกพื้นท่ีเวบ็ไซต ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน 
ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113)  ตำมโครงกำรภำยใต้
แนวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หนำ้ 140 ขอ้ 10 (กองคลงั) 
3.3.6  โครงการจัดท าโปรแกรมจัดเกบ็น า้ประปาหมู่บ้าน   ตั้งไว้   50,000.-  บำท  เพื่อจดัท ำโปรแกรมจดัเก็บน ้ำประปำ  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั 
(00113)  ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  หนำ้ 140 ขอ้ 9 (กองคลงั) 
  3.4   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (5320400)   ตั้งไว้   35,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมทรัพยสิ์น  เช่น  
วสัดุ  ครุภณัฑ์  ทรัพยสิ์นท่ีช ำรุดเสียหำยจ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  และอยำ่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สำมำรถน ำ
กลบัมำใช้ได้ตำมปกติ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
(00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
  4.  หมวดค่าวสัดุ     (4330000)      ตั้งไว้    270,000. -  บาท       แยกเป็น 
                    4.1   ค่าวสัดุส านักงาน  (5330100)   ตั้ งไว้      150,000.-   บาท     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน
ต่ำงๆ  เช่น  กระดำษ  แฟ้ม  ตรำยำง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
                     4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)   ตั้งไว้   50,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เช่น แผ่นโปรแกรมบนัทึกข้อมูล  หมึก  เมำส์  แผ่นรองเมำส์  แป้นพิมพ์  ฮำร์ทดิส  ตลับหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์  และ
รำยจ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
(00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
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                     4.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ือ (5530800)   ตั้งไว้    50,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็น  ค่ำจดัซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและ
น ้ ำมนัหล่อล่ืนส ำหรับยำนพำหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นของ อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้น
บริหำรงำนทัว่ไป (00100) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
                    4.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)    ตั้งไว้   20,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุวสัดุอุปกรณ์
โฆษณำและเผยแพร่  แผ่นพบั ป้ำยประชำสัมพนัธ์ภำษี ป้ำยไวนิล  ค่ำจำ้งจดัท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   เช่น วำรสำรกำรจัดท ำแผ่นพับ  เอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี   ป้ำย
ประชำสัมพนัธ์ ส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ  กำรจำ้งท ำโปสเตอร์  กำรจำ้งโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กิจกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล   และค่ำจำ้งเหมำบริกำรอ่ืน และรำยจ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน ด้ำน
บริหำรงำนทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั 00113) 
 5.   หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340000)   ตั้งไว้     1,150,000 .-  บาท  แยกเป็น 
          5.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  (5340100) ตั้ งไว้    1,000,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับท่ีท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง   อำคำรส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน และกิจกำรประปำจ ำนวน 5 หมู่บำ้น  ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 
รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน 
ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
                      5.2 ค่าโทรศัพท์  (5340300)   ตั้งไว้  20,000.- บาท   จ่ำยเป็นค่ำโทรศพัทข์ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนน
ทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  งำน
บริหำรงำนคลงั (00113) 
         5.3 ค่าบริการไปรษณย์ี  (5340400)   ตั้งไว้   20,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณียข์ององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนทอง  เช่น  ค่ำจดัส่งไปรษณีย ์ ค่ำธนำณัติ  และค่ำจดัซ้ือดวงตรำไปรษณีย ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน 
ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100)  งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
         5.4  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  (5340500)   ตั้งไว้  110,000. - บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรด้ำน
โทรคมนำคม  ค่ำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต ดำวเทียม  วิทยุส่ือสำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำน
ทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 
6.งบลงทุน  (54000000)                ตั้งไว้   84,600.-       บาท                                
6.1  หมวดครุภัณฑ์   (5410000)           ตั้งไว้   84,600.-  บาท                                                 
6.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  (5410100)   ตั้งไว้   50,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือตู ้
เก็บเอกสำร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำน
บริหำรงำนคลงั (00113) ตำมมำตรฐำนครุภณัฑป์ระจ ำปี  2562 
            6.1.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน  (5410100)   ตั้งไว้   10,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนพร้อมเกำ้อ้ี  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำน
คลงั (00113) ตำมมำตรฐำนครุภณัฑป์ระจ ำปี  2562 

 6.2  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  
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           6.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  (5411600)    ตั้งไว้   22,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน  จ  ำนวน 1 เคร่ือง  ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏใน ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   
งำนบริหำรงำนคลงั (00113)  
           6.2.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ขาวด า   (5411600)   ตั้งไว้  2,600. - บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ขำวด ำ   จ  ำนวน 1  เคร่ือง  ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์     ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้  ปรำกฏใน ดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป (00100)   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (00110)   งำนบริหำรงำนคลงั (00113) 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 

************************************************* 

ตั้งงบประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน      ตั้งไว้  11,279,386  บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน (0024) 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)          รวม      11,279,386       บาทแยกเป็น 

งบบุคลากร (5200000)                                                รวม      1,573,386        บาท  

1.หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (5220000)            ตั้งไว้      1,573,386      บาท 

ประเภทเงินเดือน  (5220100)                                ตั้งไว้      1,573,386      บาท 

1.1 เงินเดือนพนักงาน  (5220100 )   ตั้งไว้   896,140  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล กำรรับ

โอน กำรเล่ือนระดบั กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน กำรปรับปรุงอตัรำ เงินเดือน รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิท่ีไดรั้บตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต ำแห่นง  ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  จ  ำนวน 1 อตัรำ , นักจดักำรงำนช่ำง  

จ  ำนวน 1 อตัรำ , นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำน

เคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240)  

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (5220300)   ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น เงินประจ ำต ำแหน่งและเงินเพิ่ม

ต่ำงๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ของผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชน

ทัว่ไป (00240) 

 1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)   ตั้งไว้  599,246  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำน

จำ้งท่ีไดรั้บกำรบรรจุ แต่งตั้ง ในกองช่ำงจ ำนวน 4 อตัรำ คือ ผูช่้วยช่ำงส ำรวจ ผูช่้วยช่ำงไฟฟ้ำ  ผูช่้วยช่ำงโยธำ  พนกังำน

ผลิตน ้ำประปำ(ทัว่ไป)   ตำมแผนอตัรำก ำลงัสำมปี ของ อบต. โนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำร 

/ชุมชนและ... 
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ชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00241) 

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  36,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำงๆ  แก่พนกังำนจำ้งของ

กองช่ำง จ ำนวน  4 อตัรำ ไดแ้ก่ ผูช่้วยช่ำงส ำรวจ ผูช่้วยช่ำงไฟฟ้ำ  ผูช่้วยช่ำงโยธำ  พนกังำนผลิตน ้ำประปำ(ทัว่ไป)  ตั้งจ่ำย

จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและ

ชุมชนทัว่ไป (00240) 

งบด าเนินงาน (5300000)                               รวม       1,978,000     บาท 

2.หมวด ค่าตอบแทน (5310000)                    ตั้งไว้     188,000        บาท  แยกเป็น 

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100) ตั้งไว้   

100,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนด

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น รำยจ่ำยอ่ืน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป (00240)  

 2.2ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนผูช่้วย

ปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งของกองช่ำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง  ตั้ง

จ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะ

และชุมชนทัว่ไป (00240) 

 2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)    ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำ

บุตรของพนักงำนส่วนต ำบล และผูมี้สิทธิเบิกตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรค่ำช่วยเหลือ

กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ี แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  

(00240)  

2.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  48,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบำ้นพนักงำนส่วนต ำบลและผูมิ้

สิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240)   

3. หมวด ค่าใช้สอย (5320000)  ตั้งไว้   1,060,000  บาท แยกเป็น 

3.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (5320100)   ตั้งไว้   660,000  บาท 
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3.1.1 ค่าจ้างเหมาขน-ย้ายรถขุดตีนตะขาบ   ตั้งไว้   100,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำ 

ขน-ยำ้ยรถขุดตีนตะขำบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นบริกำร

ชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป(00200)(00240)(00241) 

3.1.2 ค่าจ้างรถบรรทุกขนดิน   ตั้งไว้   200,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งรถบรรทุกขนดิน 

ลูกรัง  หินคลุกหรือวสัดุมวลรวมอ่ืนๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำน

เคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป (00200) (00240) (00241) 

3.1.3 ค่าจ้างเหมาคนขับรถขุดตีนตะขาบและรถไถฟาร์มแทรกเตอร์  ตั้งไว้   3 6 0 , 0 0 0   บาท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำคนขบัรถขดุตีนตะขำบและรถไถฟำร์มแทรกเตอร์หรืองำนอ่ืนท่ีไดรั้บหมอบหมำยงำนจำกกองช่ำง

(จำ้งเหมำบริกำร)  และท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคมแผนงำนเคหะและชุมชน  

งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป (00200) (00240) (00241) 

3.2ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300) 

ตั้งไว้    100,000  บาท  มีรายละเอยีดดังนี้ 

3.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   100,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น  

ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ส ำหรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี

จ ำเป็นของพนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้ง ลูกจำ้ง คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ อบต. และผูมี้ สิทธิเบิกไดต้ำมระเบียบของ

ทำงรำชกำร และท่ีไดรั้บอนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอก รำชอำณำจกัร เป็นตน้  ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชน

ทัว่ไป  (00241) 

3.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)    ตั้งไว้   300,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 

บ ำรุง รักษำ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ อนัเป็นทรัพยสิ์นของ อบต. ท่ีช ำรุดเสียหำยให้คงสภำพสำมำรถใช้

งำนไดต้ำมปกติ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำน

เก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240) 

4. หมวด ค่าวสัดุ (5330000) ตั้งไว้  730,000  บาท แยกเป็น 

4.1 ประเภทค่าวสัดุส านักงาน (5330100)  ตั้ งไว้   40,000  บาท   เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำวสัดุส ำนักงำนท่ีใช้ในกำร

ปฏิบัติงำนของ อบต. ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำน

บริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240)  
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4.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)   ตั้ งไว้   150,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุไฟฟ้ำท่ีใช้ในกำร

เปล่ียน ซ่อมแซม ไฟฟ้ำท่ีช ำรุด ทั้งไฟฟ้ำภำยในส ำนกังำน และไฟฟ้ำสำธำรณะ ท่ีอยูใ่นควำมดูแลของ อบต. ตั้งจ่ำยจำก

เงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชน

ทัว่ไป (00240)  

4.3 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง (5330600)   ตั้งไว้   100,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุในกำรก่อสร้ำง  เช่น ไมต่้ำงๆ 

สี แปรง สีน ้ำมนัทำไม ้ปูนซีเมนต ์ทรำย ตะปูกระเบ้ือง สังกะสีท่อน ้ำอุปกรณ์ประปำ เป็นตน้ เพื่อใชใ้นกำรซ่อมแซมและ

ก่อสร้ำงส่ิงท่ีจ  ำเป็นในกิจกำรของ อบต. หรือท่ีเป็นสำธำรณะ ประโยชน์ต่ำงๆ รวมถึงกิจกำรประปำท่ีอยูใ่นควำมดูแลของ 

อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคมแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำร

เคหะและชุมชนทัว่ไป (00240) 

4.4 ประเภท ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)   ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและ

ขนส่ง  เช่น ยำงนอก ยำงใน น ้ ำมนัเบรก หวัเทียน แบตเตอร่ี ส ำหรับยำนพำหนะ ท่ีอยูใ่นควำมดูแลของ อบต. (ถือปฏิบติั

ตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำน

เคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240)  

4.5 ประเภท ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (5330800)   ตั้งไว้   350,000  บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิง

และน ้ ำมนัหล่อล่ืนส ำหรับยำนพำหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเป็นทรัพย์สิน ของ อบต. เป็นต้น  ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป 

(00240)  

4.6 ประเภท ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)     ตั้ งไว้   10,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุโฆษณำ

และเผยแพร่ เช่น  กำรดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั สี ฟิล์ม รูปสีหรือขำวด ำท่ีไดจ้ำกกำรลำ้ง อดั ขยำย ผำ้เขียนป้ำย ค่ำป้ำย

โฆษณำต่ำงๆ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำน

บริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป (00240)  

4.7 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น  

แผน่หรือจำนบนัทึกขอ้มูล กระดำษต่อเน่ือง หมึกหรือผำ้หมึกส ำหรับ เคร่ืองพิมพ ์และอ่ืนๆเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ำย

จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและ

ชุมชนทัว่ไป (00240) 

4.8 ประเภท ค่าวัสดุอ่ืน (5332000)    ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้

ประเภทวสัดุในกลุ่ม เช่น มิเตอร์น ้ ำประปำ  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและ

สังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240) 
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5.งบลงทุน (5400000)                                  ตั้งไว้    7,328,000  บาท 

5.1ค่าครุภัณฑ์                    ตั้งไว้       144,000  บาท 

5.1.1ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)    ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะท ำงำนจ ำนวน 3 

ชุด (ตำมประมำณกำรรำคำทอ้งตลำด)ของกองช่ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคมแผนงำน

เคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240) ตำมมำตรฐำนครุภณัฑป์ระจ ำปี 2563 

5.2  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

5.2.1 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี   ตั้งไว้   20,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี  จ  ำนวน 2  

เคร่ือง  ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้น

บริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240)   

5.2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  (5411600)   ตั้งไว้   40,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนกังำน  จ  ำนวน 1 เคร่ือง  ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบั

กำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240) 

5.3 ประเภท  ครุภัณฑ์ส ารวจ  

5.3.1 ล้อวดัระยะ   ตั้งไว้   10,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือลอ้วดัระยะ     จ  ำนวน 1 ชุด  (ตำมประมำณกำรรำคำ

ท้องตลำด)  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำน

บริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240) 

5.3.2 กล้องระดับ   ตั้งไว้   34,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือกลอ้งระดบัขนำดก ำลงัขยำย 30 เท่ำ        จ  ำนวน 1 

ชุด  ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและ

สังคม  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240) 

5.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 

5.4.1 เล่ือยยนต์    ตั้งไว้   10,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์ จ  ำนวน 1 เคร่ือง  ตำมเกณฑ์รำคำกลำง

และคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนเคหะ

และชุมชน  งำนบริหำรงำนเก่ียวกบักำรเคหะและชุมชนทัว่ไป  (00240 

5.5 ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                        จ านวน  7,184,000  บาท 

5.5.1  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             จ านวน  7,184,000  บาท 
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5.5.1.1 โครงการวางท่อระบายน ้าระบบแรงดึงพร้อมฝ้าปิดสลับวางท่อ คสล.และบ่อพัก  บ้านคู หมู่ที่ 1  จ านวน  

400,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นโครงกำรวำงท่อระบำยน ้ ำระบบแรงดึงพร้อมฝ้ำปิดสลบัวำงท่อ คสล.และบ่อพกัจำกป้ัมเส่ีย

โพธ์ิทอง-วดัเคำรพ  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  

ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) 

และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  14   ขอ้  1 

5.5.1.2 โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้นล าห้วยนาล่ง บ้านดง  หมู่ที่ 2   จ านวน 500,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้ำง

ฝำยน ้ ำลน้ล ำห้วยนำล่ง (ฝำย มข.2527) กวำ้ง 10 เมตร  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง 

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  27  ขอ้  5 

5.5.1.3 โครงการวางท่อระบายน ้าระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวางท่อ คสล.และบ่อพัก   บ้านโพน  หมู่ที่ 3   

จ านวน  400,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการวำงท่อระบำยน ้ ำระบบแรงดึงพร้อมฝำปิดสลบัวำงท่อ คสล.และบ่อพกัสำย

หนำ้ รร.บำ้นโพนแยกหลงัวดัศำสดำรำมบำ้นโพน  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้ง

จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)   หนำ้  15  ขอ้ 4 

5.5.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 4   จ านวน   400,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบำ้นตูล้อ้ม-บำ้นแม่พิท  กวำ้ง 4 เมตร  ยำว 190 เมตร  รำยละเอียดระบุตำม

แบบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำน

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) หนำ้  4  ขอ้ 9 

5.5.1.5 โครงการวางรางระบายน ้าระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวางท่อ คสล. บ้านโนนดู่  หมู่ที่ 5  จ านวน  

400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการวำงท่อระบำยน ้ำระบบแรงดึงพร้อมฝำปิดสลบัวำงท่อ คสล. บำ้นตูอ้อน-บำ้นตูจ้อม มี

พงษ์     รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้น

เศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) และสอดคลอ้ง

ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  15  ขอ้ 7 

5.5.1.6 โครงการวางท่อระบายน ้าสองข้างทาง  บ้านโนนดู่  หมู่ที่ 5  จ านวน  134,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นโครงการ

วำงท่อระบำยน ้ ำสองขำ้งทำง     รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน

ทัว่ไป  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

(00312) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) หนำ้  15   ขอ้ 6 
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5.5.1.7 โครงการเสริมไหล่ทาง  คสล.  บ้านโนนทอง   หมู่ที ่6   จ านวน  400,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นโครงกำรเสริม

ไหล่ทำง  คสล.  จำกหนำ้วดัสุพรรณนำรำมผำ่น รพสต. -  สำมแยกโรงเรียนโนนทองโนนหวำย รำยละเอียดระบุตำมแบบ

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง  ตั้ งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำน

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ. 

2561–2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)   หนำ้  3  ขอ้  8 

5.5.1.8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 6  จ านวน  250,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็น

ค่ำสายจากบ้านแม่บอย - ถนนลาดยางสายดงหมู - ข้าวสาร  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนน

ทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำน

ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ. 2561–2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)   หน้ำ   

ขอ้   

5.5.1.9 โครงการวางรางระบายระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวางท่อ  คสล. บ้านดอนตาล หมู่ที่ 7   จ านวน  

400,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรวำงรำงระบำยระบบแรงดึงพร้อมฝำปิดสลบัวำงท่อ คสล. สำยบำ้นตูเ้นส-

บำ้นตูส้วสัด์ิ   รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน

ด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) และ

สอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  16  ขอ้ 9 

5.5.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตาล  หมู่ที่ 7  จ านวน 100,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็น

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบำ้นดอนตำล   (สำยนำยำว)  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลโนนทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบบั

ท่ี 1)  หนำ้  4  ขอ้  12 

5.5.1.11 โครงการขุดลอก  บ้านดงบัง  หมู่ที่  8   จ านวน  500,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็นโครงกำรขดุลอกหนองทม – 

ล ำห้วยงำว  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน

ด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)และ

สอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  26  ขอ้  2 

5.5.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงบัง  หมู่ที่  8  จ านวน  400,000  บาท    เพื่อจ่ำยเป็น

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยวดัป่ำ-ส่ีแยกหนองทม  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลโนนทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม (ฉบบั

ท่ี 1)  หนำ้  5  ขอ้  13 

/5.5.1.13 โครงการ... 



33 

 

5.5.1.13 โครงการวางรางระบายน ้าระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวางท่อ คสล. และบ่อพัก  หมู่ที่   9   จ านวน  

300,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรวำงรำงระบำยน ้ ำระบบแรงดึงพร้อมฝำปิดสลบัวำงท่อ คสล. และบ่อพกั

บำ้นแม่วนั-บำ้นพ่อเมฆ (ยำว122 เมตร) และโครงกำรวำงท่อระบำยน ้ ำระบบแรงดึงพร้อมฝำปิดสลบัวำงท่อ คสล. และบ่อ

พกัสำยบำ้นแม่หมิว – บำ้นยำยหลุน (ต่อจำกเดิม-หนำ้วดั)    รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนน

ทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำน

ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   หนำ้  16  ขอ้ 11, 12  

5.5.1.14 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  บ้านนาเตย  หมู่ที่ 10  จ านวน  70,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นโครงกำร

ก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว  รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  

ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  

และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  19  ขอ้  1 

 

5.5.1.15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากส่ีแยกบ้านนายอนันต์ - บ้านนางจันทร์  บ้านนาเตย  หมู่ที่ 10  

จ านวน  330,000  บาท   เพื่อจ่ำยเป็นโครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงจำกส่ีแยกบ้ำนนำยอนันต์ - บ้ำนนำงจันทร์   

รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ

(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  และสอดคล้องตำม

แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565    เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  2  ขอ้  1 

5.5.1.16 โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนหวาย  หมู่ที่ 11               จ านวน  

400,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรเสริมไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บำ้น  บำ้นโนนหวำย  หมู่ท่ี 11  

รำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ

(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  และสอดคล้องตำม

แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  2  ขอ้  1 

5.5.1.17  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  และซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านดอนตาล  หมู่ที่ 12      จ านวน  

400,000 บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงระบบประปำหมู่บำ้น   และซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บำ้นรำยละเอียดระบุตำม

แบบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำน

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  17  ขอ้ 3 
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5.5.1.18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อคสล.  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายสระหลวง  บ้านดงบัง  หมู่ที่   13  จ านวน  400,000  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจำกส่ีแยกบำ้นตูบุ้ญ-นำนำยอ ำนวย  กวำ้ง 4 เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 ม. พร้อมวำงท่อคสล.  0.40x1.00 ม. 

จ  ำนวน 6 ท่อ  และโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสระหลวง   รำยละเอียดระบุตำมแบบขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  และสอดคล้องตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้  6  ขอ้ 19/พ.ศ. 2561 – 2565หนำ้  56  ขอ้ 42    

5.5.1.19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาไฮ  หมูที่  14   จ านวน   500,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนค

สล. สำยบำ้นแม่บอล บำ้นนำไฮ   หมู่14  กวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 48 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทำง      

-ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นตูตุ้ก๊ บำ้นนำไฮ หมู่ 14 กวำ้ง 4 เมตร  ยำว 33 เมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50  

-ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำ้นแม่เมล-์ตูจ่้อย หมู่ 14 กวำ้ง 4 เมตร ยำว 32 เมตร ไม่มีไหล่ทำง 

-ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นตูเ้ดือน-บำ้นตูห้มี บำ้นนำไฮหมู่ 14 กวำ้ง 3.5 เมตร ยำว 29 เมตร ไม่ไหล่ทำง 

-ก่อสร้ำง คสล. สำยบำ้นตูค้ำม บำ้นนำไฮ หมู่ 14  กวำ้ง 4 เมตร ยำว 80 เมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร เสริมลูกหรัง 0.40 

เมตร ยำว 60 เมตร 

-ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบำ้นตูอู้ด๊-บำ้นตูน้วล บำ้นนำไฮ หมู ่14 กวำ้ง 3 เมตร ยำว 39 เมตร ไม่มีไหล่ทำง 

-ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตบำ้นแม่เป๋ำ-บำ้นแม่หญิง บำ้นนำไฮ หมู่ 14 กวำ้ง 3 เมตร ยำว 4 เมตร  

-ก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนพ่อตกั บ้ำนนำไฮ หมู่ 14 กวำ้ง 3 เมตร ยำว 14 เมตร รำยละเอียดระบุตำมแบบขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  และสอดคล้องตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   

หนำ้      ขอ้  

5.5.1.20 โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าล้นล าห้วยงาวท่อนบน  บ้านนาเตย  หมู่ที่ 15   จ านวน  500,000 บาท  เพื่อจ่ำย

เป็นค่ำก่อสร้ำงฝ่ำยน ้ ำล้นล ำห้วยงำวท่อนบน (จุดนำนำงล ำดวน)(ฝำย มข 2527)  กวำ้ง  10 เมตร        ตั้ งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทัว่ไปรำยละเอียดระบุตำมแบบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏใน

ด้ำนเศรษฐกิจ(00300)  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน(00312)  และ

สอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1)  หนำ้ 27  ขอ้ 8 

งบอุดหนุน 

เงินอุดหนุน                                                                                        จ านวน  400,000  บาท 

เงินอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์                                       จ านวน  400,000 บาท 

1.เงินอุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านผือ        จ านวน 400,000  บาท 

/1.1 เพ่ือจ่าย... 
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1.1 เพ่ือจ่ายเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายโนนทอง – ข้าวสาร  บ้านโนนทอง  หมู่ที ่6  จ านวน  360,000  

บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรำกฏในดำ้นเศรษฐกิจ (00300) แผนงำนเคหะและชุมชน(00310)  งำนไฟฟ้ำถนน

(00310)  และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้ 106  ขอ้ 245 

1.2 เพ่ือจ่ายเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายโนนทอง – ข้าวสาร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

ด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานเคหะและชุมชน(00310)  งานไฟฟ้าถนน(00310)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 132  ข้อ 5 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
 หน่วยงาน   กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน                 ตั้งไว้           14,684,600 -  บาท       แยกเป็น 
1. งบบุคลากร     ตั้งไว้          6,151,000 .- บาท      แยกเป็น 
 
     1.1 หมวดเงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) ( 522000) ตั้งไว้       4,088,000 .-   บาท        แยกเป็น 

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน  ( 220100 )    ตั้ งไว้         598,000.-    บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พนักงำนส่วน
ต ำบล  จ  ำนวน 2 อตัรำ ไดแ้ก่  ต ำแหน่ง  นกับริหำรงำนกำรศึกษำ จ ำนวน 1  อตัรำ  และนกัวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 1  อตัรำ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
00200  (00210) (00211) 

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร (220300)   ตั้งไว้    42,000.-   บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนกำรศึกษำ จ ำนวน 1  อตัรำ    ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211) 

1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว้    3,044,000.- บาท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน 
พนกังำนครูองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ  ำนวน 10 อตัรำ ไดแ้ก่ ต ำแหน่ง  ครู ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้น
บริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) 

1.1.4 ประเภทเงินวทิยฐานะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (220300)   ตั้งไว้    404,000.-   บาท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินวิทยฐำนะต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 3  อตัรำ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  
(00210) (00212) 
     1.2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)  ตั้งไว้          2,063,000.-   บาท        แยกเป็น 

1.2.1   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไป   (220600)    ตั้งไว้   367,000 .-  บาท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งแก่พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ  จ  ำนวน   2   อตัรำ คือ ผูช่้วยนักวิชำกำรศึกษำ  จ  ำนวน   1   อตัรำ  และ
ผูช่้วยเจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี  จ  ำนวน   1   อตัรำ และพนกังำนจำ้งทัว่ไป จ ำนวน 1 อตัรำ คือ คนงำนทัว่ไป  ตั้งจ่ำย 
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จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  
(00210) (00211) 

1.2.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ    ตั้งไว้    1,420,000.-  บาท    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งแก่พนกังำน
จำ้งตำมภำรกิจ คือ ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จ ำนวน  10  อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและ
สังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) 

1.2.3  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆตามมติคณะรัฐมนตรี ( 220700 )   ตั้งไว้    36,000 .- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพ
แก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ จ ำนวน  1  อตัรำ คือ ผูช่้วยเจำ้พนักงำนกำรเงินและบญัชี และพนกังำนจำ้งทัว่ไป จ ำนวน 1 
อตัรำ คือ คนงำนทัว่ไป  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำน
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211) 

1.2.4  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆตามมติคณะรัฐมนตรี ( 220700 )   ตั้งไว้    240,000 .- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพ
แก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ คือ ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  จ  ำนวน 10  อตัรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรำกฏในดำ้นบริกำร
ชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212 
2. งบด าเนินการ ( 530000 )       ตั้งไว้     4,966,000.-   บาท   แยกเป็น 
 2.1  ค่าตอบแทน  ( 531000 )      ตั้งไว้         130,000.-   บาท   แยกเป็น 

2.1.1  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ( 310100 )   ตั้งไว้   100,000.-   บาท   เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง 
ท่ีผำ่นเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้น
บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211) 

2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้   30,000 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของ
พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนครูองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และผูมี้สิทธ์ิเบิกไดต้ำมระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้จ ำนวน 
5,000 บำท ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  
(00210) (00211) และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน 25,000 บำท ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) 

2.2  ค่าใช้สอย  ( 532000 )               ตั้งไว้        2,599,000.- บาท   แยกเป็น 
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)   ตั้งไว้   30,000.-  บาท  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดังำนส่งเสริมและพฒันำผูเ้รียน กำรจดันิทรรศกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก กำรประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนและกำรจดังำนต่ำงๆ เป็นค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ค่ำรับรอง เช่น ค่ำอำหำร ค่ำน ้ ำด่ืมเคร่ืองด่ืม และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆในกำร
จดังำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั
กำรศึกษำ 00200  (00210) (00211)  

2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    ( 320300 )      ตั้งไว้     
2,539,000.-  บาท  แยกเป็น 
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  2.2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา   ตั้งไว้   100,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน 

ค่ำนิติกรรมและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรฝึกอบรม สัมมนำของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำน
ทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211)  

2.2.2.2  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบินและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำร
เดินทำงไปรำชกำร  อบรมสัมมนำของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  
(00210) (00211)  

2.2.2.3  ค่าใช้จ่ายจัดกจิกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ   ตั้งไว้   60,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดั
กิจกรรมงำนวนัเด็กแห่งชำติ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   
หน้า  179    ข้อ 8 

2.2.2.4   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้    2,319,000.- บาท โดยปฏิบติัตำม
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว3842 ลงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และหนงัสือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวนัท่ี 14 กรกฎำคม 
2563 ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเม่ือไดรั้บกำรจดัสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน แยกเป็น 

- ประเภทค่าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเลก็  ตั้งไว้ 1,470,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวนั
ส ำหรับเด็กเล็ก ( จ ำนวนเด็กนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 ) จ  ำนวน 300 คน ๆ  ละ   20  บำท / วนั  จ  ำนวน 245  วนั 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) และสอดคล้องตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า  177  ข้อ 2 

- ประเภทค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเลก็   ตั้งไว้    510,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดักำรเรียนกำร
สอน ส่ือกำรเรียนกำรสอน วสัดุกำรศึกษำและเคร่ืองเล่นพฒันำกำรเด็ก ตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0893.2/ว
801 ลงวนัท่ี 11 มีนำคม 2551 ( จ  ำนวนเด็กนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 ) จ  ำนวน    300  คน ๆ  ละ   1,700  บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) และสอดคล้องตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า  181  ข้อ 16 

 
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา    ตั้งไว้   339,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน อตัรำคนละ 200 

บำท  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อตัรำคนละ 200 บำท ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน อตัรำคนละ 300 บำท  ค่ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
อตัรำคนละ 430 บำท ( จ  ำนวนเด็กนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 ) จ  ำนวน 300 คน ๆ  ละ   1,130  บำท  ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 
00200  (00210) (00212) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   หนำ้  182  ขอ้ 22 
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2.2.2.5  ค่าใช้จ่ายจัดกจิกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโนนทอง    ตั้งไว้      10,000.- บาท   เพื่อจ่ำย 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชนต ำบลโนนทอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำร
ชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211) (ตำมหนงัสือด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว3842 ลงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563  และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) หนำ้   ขอ้  

 2.2.3   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ( 320400 ) ตั้งไว้ 30,000.-  บาท 
2.2.3.1  รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้   30,000.-  บ าท   เ ช่ น   ว ัส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ ์

ทรัพยสิ์นท่ีช ำรุด เสียหำย จ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม หรือซ่อมแซมอยำ่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท/คร้ัง ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211)  

2.3   ค่าวสัดุ     ( 533000 )        ตั้งไว้     2,237,000.- บาท   แยกเป็น 
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  (330100)   ตั้ งไว้   40,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน เช่น 

กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 00200  (00210) (00211) 

2.3.2 ประเภทค่าอาหารเสริม ( นม )  (  330400 )    ตั้งไว้   2,107,000-บำท    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม ( นม )  
ส ำหรับโรงเรียนและศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กภำยในเขตต ำบลโนนทอง (จ ำนวนเด็กนักเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 โดย
ปฏิบติัตำมหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว3842 ลงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เร่ืองซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 และหนงัสือระเบียบกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวนัท่ี 14 
กรกฎำคม 2563 ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเม่ือไดรั้บกำรจดัสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน )   ซ่ึงมีรำยกำรดงัน้ี 

-   ส ำหรับนกัเรียนเด็กอนุบำล – ประถมศึกษำปีท่ี  6  (โรงเรียน 7 แห่ง ) จ  ำนวน  800  คน ๆ  ละ   7.37  บำท / วนั  
จ  ำนวน   260  วนั เป็นเงิน  1,626,560 .- บำท (ตำมโครงกำรภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561 
– 2565 หนำ้ 203 ขอ้ 2 ) 

-   ส ำหรับเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก   จ  ำนวน  300  คน ๆ  ละ 7.37  บำท / วนั  จ  ำนวน   260  วนั เป็นเงิน     
609,960.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อน
วยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพฒันาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565 หน้า 177 ข้อ 1 ) 

2.3.3    ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)    ตั้ งไว้   40,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นโปรแกรมบนัทึกขอ้มูล ตลบัหมึก เมำส์ แผ่นรองเมำ้ท์ หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรงำนทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 00200  
(00210) (00211)  

2.3.4    ประเภทค่าวสัดุงานบ้านงานครัว    ตั้งไว้   50,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัวของ
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง เช่น แกว้น ้ ำ ไมก้วำด ชั้นวำงแกว้น ้ ำ ไม้
กวำด ผงซักฟอก น ้ ำยำถูพื้น น ้ ำยำลำ้งห้องน ้ ำ ถุงด ำ ถงัขยะ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและ
สังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ (00200) (00210) (00211) 

                                                                                                                                                  /3.  งบลงทุน... 
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3.  งบลงทุน    ตั้งไว้      367,600 .-บาท 
 3.1. ค่าครุภัณฑ์ (541000)  ตั้งไว้  367,600 .-บาท            
              3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้   130,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 

ชนิดแบบแขวน จ ำนวน 4 เคร่ือง คุณลกัษณะเฉพำะสังเขป ดงัน้ี 
1) ขนำดท่ีก ำหนดเป็นขนำดไม่ต ่ำกวำ่  ขนำด 24,000 บีทีย ู
2) รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
3) เคร่ืองปรับอำกำศมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเยน็ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทีย ูตอ้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน

ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำ เบอร์ 5 
 4) ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเยน็และหน่วยระบำยควำมร้อนจำก

โรงงำนเดียวกนั 
 5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
 6) กำรติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี สวติช์1 ตวั ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่

เกิน 15 เมตร 
 7) ค่ำติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศ (กรณีตอ้งกำรแสดงค่ำติดตั้งแยกจำกรำคำเคร่ืองปรับอำกำศ) 
     - ขนำดไม่ต ่ำกวำ่ 40,000 บีทีย ู5,500 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ (00200) (00210) (00211)  
ตั้งตำมเกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ  ข้อมูล ณ เดือน 

ธนัวำคม 256 
 3.1.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้   200,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อ้ีท ำงำน

ให้กับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง จ ำนวน  20  ชุด   ตั้ งรำคำตำม
ทอ้งตลำด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนดำ้นบริหำรทัว่ไป  00200  ( 00210 )( 00211 ) 

 3.1.3  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   ตั้งไว้   37,600.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รำคำ 4,300 บำท จ ำนวน 7 เคร่ือง ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในควำมรับผิดชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง จ ำนวน 7 แห่ง และเคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) รำคำ 7,500 บำท จ ำนวน 1 เคร่ือง ส ำหรับกองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

 คุณลกัษณะพื้นฐำนเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
- เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผูผ้ลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 19 หนำ้ต่อนำที(ppm) หรือ 
8.8 ภำพต่อนำที 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพร่์ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 15 หนำ้ต่อนำที(ppm) หรือ 5 ภำพ 
ต่อนำที (ipm) 

/- มีช่อง... 



40 
 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ  ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง 16 
- มีถำดใส่กระดำษไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 50 แผน่ 
- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 

คุณลกัษณะพื้นฐำนเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์        (Ink Tank Printer) 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกนั 
- เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผูผ้ลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 27 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ 
ต่อนำที (ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพสี์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่นอ้ยกวำ่ 15 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที 
(ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมติั(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรไดท้ั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวำ่ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถยอ่และขยำยได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ  ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวำ่ จ  ำนวนไม่นอ้ย 
กวำ่ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใชง้ำนผำ่น เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 100 แผน่ 
- สำมำรถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 

 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบักำรศึกษำ 
(00200) (00210) (00211)  

ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภำคม 
2563 ประกำศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภำคม 256 

3.2. ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ไม่ได้ตั้งจ่าย 
 4.  งบเงินอุดหนุน  ( 560000 )    ตั้งไว้   3,200,000 .-  บาท    แยกเป็น           

4.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ ( 610200)  ตั้งไว้   3,200,000 .-  บาท    แยกเป็น           
4.1.1   เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน    ตั้งไว้  3,200,000 .- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับ

นักเรียนเด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีท่ี 6  จ  ำนวน 7 แห่ง จ ำนวนทั้งส้ิน  800  คน ๆ ละ  20  บำท / วนั จ ำนวน   200  วนั ( 
จ  ำนวนเด็กนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563  โดยปฏิบติัตำมหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว3842 ลงวนัท่ี 30 

 
/มิถุนำยน... 
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 มิถุนำยน 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 และหนังสือระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2563  ทั้งน้ี จะเบิกจ่ำยต่อเม่ือไดรั้บกำรจดัสรร
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินจ ำนวน 20 บำท/คน) ตั้งจ่ำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนรัฐบำล ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 00200  (00210) (00212) ตำมโครงกำรภำยใตแ้นว
ทำงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  หนำ้  203  ขอ้  1 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   กองสวัสดิการสังคม 

****************************************************** 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน                 ตั้งไว้            1,440,864.-  บาท      แยกเป็น 
1. งบบุคลากร     ตั้งไว้              891,864.-  บาท         แยกเป็น 
     1.1 หมวดเงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) ( 522000) ตั้งไว้       617,280 .- บาท        แยกเป็น 

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน  ( 220100 )    ตั้งไว้       575,280.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พนักงำนส่วนต ำบล
จ ำนวน 2 อตัรำ ไดแ้ก่  ต ำแหน่ง  นกับริหำรงำนสวสัดิกำรสังคม จ ำนวน 1  อตัรำ  และนกัพฒันำชุมชน จ ำนวน 1  อตัรำ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  00200  (00230) (00231) 

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่งนักบริหาร (220300)    ตั้งไว้    42,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่ง นกับริหำรงำนสวสัดิกำรสังคม จ ำนวน 1  อตัรำ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 
00200  (00230) (00231) 
     1.2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)  ตั้งไว้          274,584.- บาท        แยกเป็น 

1.2.1   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  (220600)    ตั้งไว้   250,584 .- บาท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งแก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ คือ ผูช่้วยเจำ้พนกังำนพฒันำชุมชน   จ  ำนวน  1  อตัรำ และผูช่้วยนกัพฒันำ
ชุมชน จ ำนวน  1  อตัรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) (00231) 

1.2.2  ประเภทเงินเพ่ืมต่างๆตามมติคณะรัฐมนตรี (220600)    ตั้งไว้    24,000.-บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพแก่
พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อตัรำ คือ ผช.จพง.พฒันำชุมชน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม 00200  (00230) (00231) 
2. งบด าเนินการ ( 530000 )       ตั้งไว้      529,000.- บาท   แยกเป็น 
 2.1  ค่าตอบแทน  ( 531000 )      ตั้งไว้        50,000.-  บาท    

2.1.1  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ( 310100 )    ตั้งไว้   50,000.-   บำท   เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง 
ท่ีผำ่นเกณฑ์กำรประเมินและมีสิทธิไดรั้บเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้น
บริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) (00231) 
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2.2  ค่ำใชส้อย  ( 532000 )               ตั้งไว ้  414,000- บำท   แยกเป็น 

2.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร( 5320100 )    ตั้งไว ้  54,000- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรของกอง
สวสัดิกำรสังคม จ ำนวน 1 อตัรำ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) (00231) 
2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ( 320300 )                          ตั้ง
ไว้    330,000- บาท    แยกเป็น 

 2.2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา    ตั้งไว้   100,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ค่ำนิติ
กรรมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรฝึกอบรม สัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) (00231) 

2.2.2.2  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้   50,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบินและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร  อบรมสัมมนำของพนกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) (00231) 

2.2.2.3  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2563   ตั้ งไว้   70,000.- บาท   เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักิจกรรมงำนวนัผูสู้งอำยุ   ตั้ งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200) 
(00250)0(00252) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   หนำ้ 157 ขอ้ 1 

2.2.2.4  โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย    ตั้งไว้   30,000.-บาท เพื่อ 

เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรสังคมสงเครำะห์ สงเครำะห์ผูป่้วยท่ียำกไร้ กำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของ
คนชรำ คนพิกำร รวมทั้งกำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน เพื่อใหป้ระชำชนมีรำยไดเ้พียงพอต่อกำร
ด ำรงชีวิตและสำมำรถพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำนดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม
(00200)(00250)0(00252) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  158 ขอ้ 2  

2.2.2.5 โครงการกจิกรรมด้านการพฒันาสตรีและครอบครัว   ตั้งไว้   20,000.-บาท  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดั 

กิจกรรมดำ้นกำรพฒันำสตรีและครอบครัว ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
(00200) (00250)0(00252) ตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้  158  ขอ้ 3  

2.2.2.6 โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพกิาร   ตั้งไว้   50,000.-บาท  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมดำ้นอำชีพ 
ให้กบัคนพิกำร  เพื่อให้มีรำยไดเ้สริมเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
ปรำกฏในแผนงำนดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม(00200) (00250)0(00252) และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 หนำ้  158  ขอ้ 4 

2.2.2.7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   ตั้งไว้  10,000.-บาท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
อำสำสมคัรบริบำลทอ้งถ่ินในกำรดูแลผูสู้งอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิงในระยะยำว ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในแผนงำน
ดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม(00200) (00250)0(00252) ตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ. 2561 – 2565  
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี1) หนำ้       ขอ้ 

 2.2.3   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ( 320400 ) ตั้งไว้ 30,000.-  บาท 
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2.2.3.1  รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 30,000.-  บาท  เช่น  วสัดุ ครุภณัฑ ์ 

ทรัพยสิ์นท่ีช ำรุด เสียหำย จ ำเป็นตอ้งบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม หรือซ่อมแซมอยำ่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท/คร้ัง ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม  00200  (00230) 
(00231) 

2.3   ค่าวสัดุ     ( 533000 )         ตั้งไว้      65,000.- บาท   แยกเป็น 
2.3.1 ประเภทค่าวสัดุส านักงาน  (330100) ตั้ งไว้     30,000.- บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน เช่น 

กระดำษ ปำกกำ แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) 
(00231) 

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)    ตั้ งไว้     30,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นโปรแกรมบนัทึกขอ้มูล ตลบัหมึก เมำส์ แผ่นรองเมำ้ท์ หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและสังคม 00200  (00230) (00231) 

2.3.3 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331400)   ตั้งไว้   5,000 บาท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์
โฆษณำและเผยแพร่  แผ่นพบั ป้ำยประชำสัมพนัธ์ ป้ำยไวนิล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชนและ
สังคม 00200  (00230) (00231)     

3.  งบลงทุน             ตั้งไว้     20,000.-  บาท 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000)                 ตั้งไว้     20,000.-  บาท 

3.1.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนพร้อมเกำ้อ้ี 
ท ำงำนของกองสวสัดิกำรสังคม จ ำนวน  2  ชุด   ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำด  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ปรำกฏในดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม 00200  (00230) (00231) 
 4.  งบเงินอุดหนุน  ( 560000 )            ตั้งไว้     .-  บำท 

รายจ่ายงบกลาง 

ประมาณการรายจ่ายทั้งส้ิน      17,820,958  บาท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภำษีจดัสรร  และ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น  

 

แผนงานงบกลาง (00410) 
 งานงบกลาง (51000000)    รวม    17,820,958 บาท 

หมวดงบกลาง (51100000)          รวม    17,820,958 บาท 
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (5110300)     ตั้งไว้  250,000.- บาท   

เพื่อจ่ำยเป็น เงินสมทบเขำ้กองทุนประกนัสังคมในอตัรำร้อยละหำ้ ส ำหรับพนกังำนจำ้งและลูกจำ้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง ตำมหนงัสือส ำนกังำน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 9 
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  ลงวนัท่ี   22 มกรำคม  2557 พระรำชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 หนงัสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และก.
อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81  ลงวนัท่ี  10  กรกฎำคม 2557   ดำ้นงบกลำง (00400) แผนงำนงบกลำง 
(00410) 
 งำนงบกลำง (00411)  ตั้งจ่ำยเงินรำยได ้   จ  ำนวน   173,215 .-   บำท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป(เงิน
อุดหนุนส ำหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็   จ  ำนวน 76,785.-  บำท 
ประเภทเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  (5510700)    ตั้งไว้   13,084,800.-บาท 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุประจ ำปีงบประมำณ 2564  แยกตำมช่วงอำยดุงัน้ี 
-ช่วงอำย ุ60-69 ปีจ ำนวน 1,007 คนๆละ 600บำท/คน/เดือน จ ำนวน 12 เดือน    ตั้งไว ้  7,250,400.- บำท 
-ช่วงอำย ุ70-79 ปี จ  ำนวน 464 คนๆละ 700 บำท/คน/เดือน จ ำนวน 12 เดือน  ตั้งไว ้  3,897,600.-บำท 
-ช่วงอำย ุ80-89 ปี จ  ำนวน 163คนๆละ 800 บำท/คน/เดือน  จ  ำนวน 12 เดือน  ตั้งไว ้  1,564,800.-บำท 
-ช่วงอำย ุ90 ปีข้ึนไป  จ  ำนวน 31 คนๆละ 1,000 บำท/คน/เดือน  จ  ำนวน 12 เดือน  ตั้งไว ้  372,000.-บำท 
ตำม-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552  
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2560 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2561 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
แกไ้ขเพิ่มเติมมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562  และหนงัสือสั่งกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส ำหรับสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย)ุ ปรำกฏในดำ้นงบกลำง แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง (00400)(00410)  และสอดคลอ้งตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565หนำ้   155   ขอ้ 1 

ประเภทเบีย้ยงัชีพคนพกิาร (5510800)    ตั้งไว้    2,908,800.-บาท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียยงัชีพคนพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ2564  แยกเป็นรำยละเอียดดงัน้ี   

-คนพิกำรท่ีมีอำย ุ 18  ปีข้ึนไป จ ำนวน  278 คนๆละ 800บำท/คน/เดือน จ ำนวน 12 เดือน    ตั้งไว ้ 2,668,800.- บำท 
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกำยน พ.ศ.2557) 
-คนพิกำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่  18  ปี จ  ำนวน  20 คนๆละ 1,000 บำท/คน/เดือน จ ำนวน 12 เดือน    ตั้งไว ้ 240,000.- บำท 
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  28 เมษำยน พ.ศ.2563) 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.2561 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562  รวมถึงหนงัสือสั่งกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับโครงกำร 
 

/สนบัสนุน... 
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ประเภทเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ (5510900)    ตั้งไว้   138,000.-บาท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน  23  คนๆละ 500 บำท/คน/เดือน   

จ ำนวน 12 เดือน  ตั้งไว ้138,000.-บำท  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เพื่อกำรยงัชีพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับสนบัสนุนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ ปรำกฏในด้ำนงบกลำง แผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง (00400)(00410) ตำมโครงกำรภำยใตแ้ผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 หนำ้   156   ขอ้ 3 

ประเภทเงินส ารองจ่าย (5111000)           ตั้งไว้     1,000,000.-บาท   
 เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ท่ีมีสำธำรณภยัเกิดข้ึนและเป็นกำรบรรเทำแก้ไขปัญหำควำม

เดือดร้อน ของประชำชนเป็นส่วนรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมส่ิงสำธำรณะประโยชน์ ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกภยั
ธรรมชำติและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  ดำ้นงบกลำง (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง 

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั (5111100)     ตั้งไว้    180,000.-  บาท   
เพื่อจ่ำย เป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ (สปสช.)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรดูแลสุขภำพของ

ประชำชนในหมูบำ้นใหมี้สุขภำพดีถว้นหนำ้  ดำ้นงบกลำง (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง     

ประเภทเงินช่วยเหลือพเิศษ (511120)     ตั้งไว้     10,000.-  บาท   
 เพื่อจ่ำยเป็น   ค่ำใชจ่้ำยในกรณี ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน พนกังำนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้งตำม

ภำรกจิและพนกังำนจำ้งทัว่ไปไดเ้สียชีวิตลง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยไดด้ำ้นงบกลำง (00400) แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบ
กลำง 

ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    ตั้งไว้   249,358.-  บาท     
เพื่อจ่ำยเป็น เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  (กบท.)   ถือปฏิบติัตำมหนงัสือส ำนกังำน

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน   ท่ี มท 0808.5/ว 29   ลงวนัท่ี  12 กรกฎำคม 2560  และหนงัสือส ำนกังำน
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวนัท่ี  12 กรกฎำคม 2560  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
ดำ้นงบกลำง (00400)  แผนงำนงบกลำง (00410)  งำนงบกลำง 

                   
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

 

 

 

 

 

- ในวันนีส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองก็ได้ประชุมกันล่วงเลยมา

พอสมควรแล้ว  ซึ่งวันนี้ก็อยู่  ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

5.1ญัตติ  เรื่อง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 

- วาระที่  ๑  ขั้นการพิจารณารับหลักการร่างขอ้บัญญัติ ฯ 

ตามที่ได้ประชุมกันวันนี้ยังมีข้อซักถามอีกมากที่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  และวันนี้ก็จะยังไม่มีมติในวาระที่  ๑  ขั้นการ 

 

/พิจารณา... 

 



  (ลงช่ือ).................... ..................................ผูบ้ันทึกรายงานการ
ประชุม 

                                                       ( นางปราณี  จริกิจเดโชกุล ) 

                                                              นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 
 

/(ลงชื่อ)........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 
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พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ ฯ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น  ๓ วาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ก็ได้      

วรรคสาม  ญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา

ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

หรือไม่ หากมีสมาชิกฯประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว้ 

- ผมขอนัดวันประชุมสภา ฯ  ในวาระที่ 5 ข้อ 5.2 เรื่อง รา่งข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2564  ต่อในวันศุกร์ ที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
                                                    

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายสิทธิพงษ์ วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

-  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใด  จะเสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรือไม่/  (ไม่มี)  หากไม่มีเรื่องใดเสนอ

ต่อ  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และขอปิดประการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  1 / 2563 

มติท่ีประชุม 

 

- รับทราบ 

 ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
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 (ลงชื่อ).......................................................จดตรวจรายงานการประชุม 

         (นายช านาญ  ภาระจ่า) 

                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

         (ลงช่ือ)........................ .................................. 
                            (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

 

 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ 

                 (นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง) 

                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

    

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

                    (นายอ านาจ  สายพรม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

  (นายบุญเต็ง  ไชยจันทร์หอม) 

                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 


