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พื้นที่ 116.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,403 คน
ชาย 3,750 คน

หญิง 3,653 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโนนทอง
อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโนนทอง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลโนนทองจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,059,054.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,168,749.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,719,947.82 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 39,449.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 39,247,563.15 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 11,749.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 137,918.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 198,169.53 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 268,350.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 25,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,257,317.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,349,059.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,998,791.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 30,802,618.83 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,741,016.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,623,223.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,821,879.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,039,500.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,577,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,998,791.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,456,400.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,049,200.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 100,161.30 115,000.00 23,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

204,378.00 223,500.00 213,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 234,055.94 200,000.00 240,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

283,354.00 420,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,900.00 82,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,060.00 3,300.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 874,909.24 1,043,800.00 849,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,740,315.11 19,461,188.00 20,174,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,740,315.11 19,461,188.00 20,174,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,027,430.00 31,000,000.00 31,072,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,027,430.00 31,000,000.00 31,072,700.00

รวม 45,642,654.35 51,504,988.00 52,096,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,348,401.00 16,293,450.00 15,411,189.00

งบบุคลากร 13,385,601.00 17,614,420.00 17,725,300.00

งบดําเนินงาน 8,193,720.56 9,830,618.00 9,891,211.00

งบลงทุน 2,791,940.00 5,704,500.00 6,978,300.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 2,105,000.00 2,042,000.00 2,090,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,844,662.56 51,504,988.00 52,096,000.00

รวม 39,844,662.56 51,504,988.00 52,096,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,084,075

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,763,136

แผนงานสาธารณสุข 476,380

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,523,820

แผนงานเคหะและชุมชน 1,793,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 820,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 360,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,134,200

แผนงานการเกษตร 400,000

แผนงานการพาณิชย 130,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,411,189

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,096,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,859,920 1,800,560 10,660,480
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 2,743,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,116,000 1,800,560 7,916,560

งบดําเนินงาน 3,176,795 665,000 3,841,795
    ค่าตอบแทน 310,000 175,000 485,000

    ค่าใช้สอย 2,000,000 190,000 2,190,000

    ค่าวัสดุ 426,795 300,000 726,795

    ค่าสาธารณูปโภค 440,000 0 440,000

งบลงทุน 1,500,500 41,300 1,541,800
    ค่าครุภัณฑ์ 1,500,500 41,300 1,541,800

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                              รวม 13,577,215 2,506,860 16,084,075

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

                              รวม 200,000 200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 4,612,400 0 4,612,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,612,400 0 4,612,400

งบดําเนินงาน 112,000 3,082,836 3,194,836
    ค่าตอบแทน 22,000 0 22,000

    ค่าใช้สอย 80,000 1,852,750 1,932,750

    ค่าวัสดุ 10,000 1,230,086 1,240,086

งบลงทุน 125,900 0 125,900
    ค่าครุภัณฑ์ 125,900 0 125,900

งบเงินอุดหนุน 0 1,830,000 1,830,000
    เงินอุดหนุน 0 1,830,000 1,830,000

                              รวม 4,850,300 4,912,836 9,763,136

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 256,380 256,380
    ค่าใช้สอย 105,230 105,230

    ค่าวัสดุ 151,150 151,150

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

                              รวม 476,380 476,380

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,010,420 0 1,010,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,010,420 0 1,010,420

งบดําเนินงาน 254,000 150,000 404,000
    ค่าตอบแทน 154,000 0 154,000

    ค่าใช้สอย 100,000 150,000 250,000

งบลงทุน 109,400 0 109,400
    ค่าครุภัณฑ์ 109,400 0 109,400

                              รวม 1,373,820 150,000 1,523,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,442,000 1,442,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,442,000 1,442,000

งบดําเนินงาน 284,200 284,200
    ค่าตอบแทน 34,200 34,200

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 220,000 220,000

งบลงทุน 67,000 67,000
    ค่าครุภัณฑ์ 67,000 67,000

                              รวม 1,793,200 1,793,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 820,000 820,000
    ค่าใช้สอย 820,000 820,000

                              รวม 820,000 820,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 310,000 360,000
    ค่าใช้สอย 50,000 310,000 360,000

                              รวม 50,000 310,000 360,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 5,134,200 5,134,200
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,134,200 5,134,200

                              รวม 5,134,200 5,134,200
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 320,000 400,000
    ค่าใช้สอย 80,000 30,000 110,000

    ค่าวัสดุ 0 290,000 290,000

                              รวม 80,000 320,000 400,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000
    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

                              รวม 130,000 130,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,411,189 15,411,189
    งบกลาง 15,411,189 15,411,189

                              รวม 15,411,189 15,411,189

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,084,075

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,763,136

แผนงานสาธารณสุข 476,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,523,820

แผนงานเคหะและชุมชน 1,793,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 820,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 360,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,134,200

แผนงานการเกษตร 400,000

แผนงานการพาณิชย์ 130,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,411,189

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 52,096,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 52,096,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 52,096,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลโนนทอง
อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

อําเภอ เกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 41,662.00 45,555.46 45,500.00 44,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 49,448.70 49,787.10 49,049.30 66,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 2,400.00 5,130.00 5,612.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 17,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 93,510.70 100,472.56 100,161.30 115,000.00 23,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,396.80 2,328.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 140.00 60.00 20.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย -15,020.00 0.00 -5,040.00 220,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 340.00 690.00 480.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 209,870.00 199,870.00 196,220.00 0.00 100.00 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 5,700.00 12,540.00 5,202.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

500.00 0.00 500.00 0.00 100.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 500.00 1,996.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 202,926.80 221,188.00 204,378.00 223,500.00 213,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 3,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 389,280.48 266,646.43 234,055.94 200,000.00 20.00 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 392,280.48 270,646.43 234,055.94 200,000.00 240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 392,273.00 420,913.00 283,354.00 420,000.00 -28.57 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 392,273.00 420,913.00 283,354.00 420,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 156,000.00 0.00 33,000.00 80,000.00 -37.50 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 54,520.00 300.00 17,900.00 2,000.00 900.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 210,520.00 300.00 50,900.00 82,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,060.00 3,300.00 -9.09 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,060.00 3,300.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 341,711.58 293,273.84 349,183.04 450,000.00 -11.11 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,451,437.95 9,349,314.36 9,646,494.56 8,771,188.00 10.59 % 9,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,853,151.39 3,051,776.56 2,853,148.02 4,000,000.00 -25.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,764.44 56,792.13 120,436.56 50,000.00 160.00 % 130,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,718,573.05 5,960,279.94 6,457,680.89 5,900,000.00 12.19 % 6,619,300.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ภาษีสุรา 1,543,051.71 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 95,898.94 48,465.75 53,950.47 40,000.00 50.00 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 48,173.19 46,480.07 56,950.57 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

172,440.00 305,115.00 201,971.00 200,000.00 2.50 % 205,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,259,202.25 19,111,997.65 19,740,315.11 19,461,188.00 20,174,300.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

22,371,290.00 22,531,992.00 25,027,430.00 31,000,000.00 0.23 % 31,072,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,371,290.00 22,531,992.00 25,027,430.00 31,000,000.00 31,072,700.00
รวมทุกหมวด 40,922,003.23 42,657,509.64 45,642,654.35 51,504,988.00 52,096,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,096,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 23,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 213,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ
.2562

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 6,000 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 500 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไวใกลเคียงกับรายรับจริงในงบประมาณ พ.ศ.2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,174,300 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,700,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบประมาณ
ที่ผานมา พ.ศ.2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,619,300 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 205,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 31,072,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 31,072,700 บาท

ประมาณการตามจํานวนการจัดเก็บไดจริง ใกลเคียงกับปงบ
ประมาณที่ผานมา พ.ศ.2562
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 180,539 15,984 3,116.22 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 14,792 24,120 74.63 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 14,792 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 30,343 58,400 47.95 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,059,200 2,059,200 2,059,200 2,059,200 0 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 2,743,920 2,299,666 2,199,824 2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,606,885 1,849,149 2,298,388 3,050,000 4.92 % 3,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,760 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 251,999 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,262,256 1,613,485 1,952,470 2,362,160 4.57 % 2,470,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 157,606 167,795 173,110 163,000 4.29 % 170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,283,506 3,882,429 4,675,968 5,851,160 6,116,000
รวมงบบุคลากร 6,027,426 6,626,349 6,975,634 8,050,984 8,859,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 500,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 82,500 84,000 134,800 240,000 0 % 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,170 13,300 9,500 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 103,670 97,300 144,300 810,000 310,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 565,900 800,650 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 728,668 680,000 0 % 680,000

คาจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ ไฟ
ฟ้าเพิม เติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับ
ปรุง ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ

0 0 0 110,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 110,600 36,500 47,400 90,000 0 % 90,000

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:43:57 หน้า : 2/44



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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

299,950 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. 
พนักงานจ้าง

0 442,930 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหารสมาชิก พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลโนนทอง

0 0 0 253,000 18.58 % 300,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 36,288 86,116 33,018 80,000 0 % 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน
ตําบลโนนทอง

0 0 14,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัด
ประชุมประชาคมแผน ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พัฒนาผู้นําชุมชน และขับเคลื่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการน้ําเพื่อชีวิต 0 29,150 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเพื่อแสดงความอาลัยเป็นพระบรม
ราชานุสรณถวายเป็นราชกุศลฯ

13,850 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพและตลาดทองเที่ยว
วิถีเกษตรตําบลโนนทอง

549,163 489,900 515,000 0 100 % 300,000

โครงการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

0 0 5,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,575,751 1,885,246 1,343,486 1,263,000 2,000,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 122,095 16,660 28,050 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 142,950 179,550 329,950 310,000 0 % 310,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,970 27,205 13,142 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 28,910 11,700 41,070 28,057 -4.5 % 26,795

วัสดุสนาม 0 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 314,925 235,115 412,212 446,057 426,795
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 266,326.82 309,974.48 311,990.97 350,000 0 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 2,331 1,011 3,707 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 49,318.56 54,454.22 61,373.49 70,000 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 317,976.38 365,439.7 377,071.46 440,000 440,000
รวมงบดําเนินงาน 2,312,322.38 2,583,100.7 2,277,069.46 2,959,057 3,176,795

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกีตรติ 1 ซุ้ม 99,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 16,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) 0 0 16,500 0 100 % 11,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน(มอก.) 16,500 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 40,000 40,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต

0 0 0 0 100 % 1,364,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต

0 0 0 1,288,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไมคโครโฟนประชุมเคลื่อนที่ 8 ตัว 
จํานวน 1 ชุด

0 0 25,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายรูปพร้อมเลนส  1 ชุด 0 0 0 0 100 % 60,000

ทีวีโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ 
SMART TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

0 0 13,840 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 37,000 22,000 100 % 44,000

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0 0 0 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ จํานวน 2 
เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ

0 88,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,500 128,000 92,340 1,375,500 1,500,500
รวมงบลงทุน 155,500 128,000 92,340 1,375,500 1,500,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 17,000 0 0 0 0 % 0

รายจายอื่น 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 17,000 0 20,000 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 17,000 0 20,000 20,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 20,000 20,000 40,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 20,000 20,000 40,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,552,248.38 9,357,449.7 9,385,043.46 12,445,541 13,577,215
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 723,788 545,160 590,080 1,005,000 31.5 % 1,321,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 18,000 0 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 21,233 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 187,440 225,000 386,760 415,000 0.96 % 419,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 932,461 770,160 976,840 1,480,000 1,800,560
รวมงบบุคลากร 932,461 770,160 976,840 1,480,000 1,800,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

9,800 27,300 97,146 150,000 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 9,800 27,300 97,146 175,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,200 34,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 54,700 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษี 0 100,000 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,998 26,008 27,254 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,210 56,300 76,380 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 121,408 216,808 158,334 490,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 442,652.45 197,735 304,492 298,000 -16.11 % 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,175 18,465 12,940 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 473,827.45 216,200 317,432 348,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 605,035.45 460,308 572,912 1,013,000 665,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร 22,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานเหล็ก สีเทา พร้อม
เก้าอี้

0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 49,000 0 100 % 31,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 49,000 0 41,300
รวมงบลงทุน 22,000 0 49,000 0 41,300

รวมงานบริหารงานคลัง 1,559,496.45 1,230,468 1,598,752 2,493,000 2,506,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,111,744.83 10,587,917.7 10,983,795.46 14,938,541 16,084,075
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 5,600 9,600 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,600 9,600 30,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 101,760 4,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในโครงการจัดตั้งและทบทวนซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการทบทวนฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนใน
วันสําคัญ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 142,050 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 101,760 4,000 0 212,050 180,000

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:43:57 หน้า : 10/44



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

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 40,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 91,050 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 91,050 0 0 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 192,810 9,600 9,600 342,050 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 192,810 9,600 9,600 342,050 200,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 93,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 93,900 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 93,900 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 93,900 0 0 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 192,810 103,500 9,600 342,050 200,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,359,880 1,336,510 1,396,040 2,300,000 -8.7 % 2,100,000

เงินประจําตําแหนง 0 17,500 0 39,000 7.69 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินวิทยฐานะ 0 0 80,500 210,000 0 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 220,020 232,560 247,020 265,000 5.66 % 280,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,625,723 1,768,095 1,878,551 1,898,000 -2.61 % 1,848,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 78,000 69.23 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,205,623 3,354,665 3,602,111 4,790,000 4,612,400
รวมงบบุคลากร 3,205,623 3,354,665 3,602,111 4,790,000 4,612,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 59,300 32,100 13,120 17,000 0 % 17,000

รวมค่าตอบแทน 59,300 32,100 13,120 22,000 22,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,700 46,900 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 48,900 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,040 10,176 19,230 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 54,740 57,076 68,130 80,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 124,040 99,176 91,250 112,000 112,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะสํานักงานสายบริหาร 0 0 0 0 100 % 10,000

โต๊ะสําหรับตั้งคอมพิวเตอร พร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 66,000

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องปริ้นเตอร 0 0 0 0 100 % 12,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 125,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 125,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,329,663 3,453,841 3,693,361 4,902,000 4,850,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 297,000 316,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 288,000 390,000 0 % 390,000

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 823,200 4.17 % 857,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 47,300 50,000 40,000 0 0 % 0

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการเรียนการสอน
ของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนทอง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการศึกษาดูงานเครือขายครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

289,000 289,000 411,849 475,440 4.17 % 495,250
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการแสดงผลงานครูและเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 633,300 665,500 749,849 1,798,640 1,852,750
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,244,270.66 1,254,312.36 1,226,019.6 1,194,456 2.98 % 1,230,086

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 833,000 804,400 789,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,077,270.66 2,058,712.36 2,015,619.6 1,194,456 1,230,086
รวมงบดําเนินงาน 2,710,570.66 2,724,212.36 2,765,468.6 2,993,096 3,082,836

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,911,360 1,927,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 1,865,000 1,782,000 2.69 % 1,830,000

รวมเงินอุดหนุน 1,911,360 1,927,000 1,865,000 1,782,000 1,830,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,911,360 1,927,000 1,865,000 1,782,000 1,830,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,621,930.66 4,651,212.36 4,630,468.6 4,775,096 4,912,836
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,700 73,700 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 73,700 73,700 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 73,700 73,700 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 73,700 73,700 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 8,025,293.66 8,178,753.36 8,323,829.6 9,677,096 9,763,136

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวเลี้ยง

0 0 10,830 5,115 100 % 10,230

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบ้านสวยเมืองสุข 0 48,650 16,705 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 55,598 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะมูลฝอยฯ

77,050 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโค
โรนา(COVID-19) 0 0 0 23,046 -100 % 0

โครงการรณรงคลดปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการคัด
แยกขยะ

14,940 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 91,990 104,248 27,535 123,161 105,230
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,500 0 14,000 25,000 0 % 25,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 41,400 55,000 114,800 126,150 0 % 126,150

รวมค่าวัสดุ 48,900 55,000 128,800 151,150 151,150
รวมงบดําเนินงาน 140,890 159,248 156,335 274,311 256,380

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 0 204,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 204,000 59,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 204,000 59,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 82,500 220,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการดําเนินงานแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 220,000 0 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 82,500 220,000 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 220,000 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 223,390 583,248 435,335 494,311 476,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเครื่องพนยุงแบบละอองฝอย 
(ULV)

0 0 0 47,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 47,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 47,000 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 223,390 583,248 435,335 541,311 476,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 308,690 613,627 495,080 760,920 4.35 % 794,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 17,460 15,900 -37.11 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,025 159,420 148,450 158,100 0.83 % 159,420

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 10,970 10,260 -51.27 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 487,715 815,047 713,960 987,180 1,010,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบบุคลากร 487,715 815,047 713,960 987,180 1,010,420
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360 3,360 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 3,360 3,360 0 10,000 154,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,100 14,450 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 97,700 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 20 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 11,392 40,000 0 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,436 7,724 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,536 22,174 109,092 90,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 7,896 25,534 109,092 100,000 254,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อชุดโซฟา 0 0 0 0 100 % 16,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 19,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 3,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ 
inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 36,400

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 46,500 0 100 % 34,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 46,500 0 109,400
รวมงบลงทุน 0 0 46,500 0 109,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 495,611 840,581 869,552 1,087,180 1,373,820
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 60,000 80,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 0 130,000 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องสิทธิ
แกคนพิการและผู้ดูแล

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 60,000 80,000 130,000 130,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 199,871 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 199,871 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 259,871 80,000 130,000 130,000 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 259,871 80,000 130,000 130,000 150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 755,482 920,581 999,552 1,217,180 1,523,820

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 285,360 303,140 320,640 560,160 3.54 % 580,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 644,700 713,565 696,919 772,000 1.04 % 780,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 78,735 76,395 57,497 60,000 -33.33 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,050,795 1,135,100 1,117,056 1,449,160 1,442,000
รวมงบบุคลากร 1,050,795 1,135,100 1,117,056 1,449,160 1,442,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 29,200 -34.25 % 19,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,400 44,200 34,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,820 3,200 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 18,304.5 0 100 % 10,000

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ 0 0 0 110,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,848 8,848 8,920 30,600 -34.64 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 14,668 12,048 27,224.5 140,600 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,775 66,500 144,833 70,000 0 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 194,126 258,708 345,927 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 226,901 325,208 490,760 220,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 241,569 337,256 520,384.5 404,800 284,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 3 
เครื่อง

0 0 25,800 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต 0 0 3,800 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 0 28,800 0 100 % 67,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,400 0 67,000
รวมงบลงทุน 0 0 58,400 0 67,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,292,364 1,472,356 1,695,840.5 1,853,960 1,793,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KV 0 86,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 86,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 86,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,157,686.19 478,949.31 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,157,686.19 478,949.31 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,157,686.19 478,949.31 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,157,686.19 564,949.31 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน(จัดสวน
สาธารณะ)ตําบลโนนทอง

0 163,280 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 163,280 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 163,280 0 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างจุดชมวิวพร้อม (Land 
mark) ทางเข้าตําบลโนนทอง

0 0 347,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 347,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 347,000 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 163,280 347,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 440,000 440,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 240,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 440,000 440,000 240,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 270,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 270,000 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 710,000 440,000 240,000 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมอาคารโรงกําจัดขยะ  อบต
.โนนทอง หมูที่ 10 ตําบลโนนทอง 

0 0 0 262,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 262,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 262,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 710,000 440,000 240,000 262,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,160,050.19 2,640,585.31 2,282,840.5 2,115,960 1,793,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเข้าคายพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

149,600 0 149,900 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกและศึกษาดูงานกลุม
ตางๆ ในตําบลโนนทอง

149,800 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาส

59,992 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลโนนทอง

0 0 0 150,000 66.67 % 250,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนากลุมองคกรผู้สูงอายุ

0 0 0 150,000 66.67 % 250,000

โครงการฝึกอบรมสายใยรักแหงครอบครัว 0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ประชาชนทั่วไป

0 35,800 59,340 50,000 40 % 70,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

0 0 450,000 150,000 66.67 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 359,392 35,800 659,240 550,000 820,000
รวมงบดําเนินงาน 359,392 35,800 659,240 550,000 820,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 359,392 35,800 659,240 550,000 820,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 359,392 35,800 659,240 550,000 820,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงทีมกีฬาเข้ารวมแขงขันท้องถิ่น
สัมพันธ

59,170 59,679 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 59,170 59,679 50,000 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 59,170 59,679 50,000 50,000 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 76,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 76,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 76,900 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 136,070 59,679 50,000 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานสงเสริมและสืบ
สานตํานานสาวบ้านแต้ประจําป 2562

0 0 17,000 0 0 % 0

คาใชจายในโครงการรวมจัดงานและแสดง
นิทรรศการและออกร้านในงานพระไกร
สิงหนาท

0 30,000 30,000 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงใน
ตําบลโนนทอง

0 124,200 133,200 147,400 8.55 % 160,000

โครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนพิธี 13,200 0 0 0 0 % 0

โครงการรวมจัดงานและแสดงนิทรรศการ
ออกงานร้านประเพณีสาวบ้านแต้

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
หลอเทียนพรรษา

47,000 26,800 35,000 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 60,200 181,000 215,200 247,400 310,000
รวมงบดําเนินงาน 60,200 181,000 215,200 247,400 310,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 60,200 181,000 215,200 247,400 310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 196,270 240,679 265,200 297,400 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 163,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 163,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 163,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสร้างถนนแอลฟัลทติก
คอนกรีตภายในหมูบ้าน สายสามถนนลาด
ยาง บ้านยาง-บ้านกลาง เข้าบ้านเลาทางทิศ
ตะวันออกสายตาปู่บ้าน(ตอจากสายทาง
เดิม) ม.3

0 0 498,000 0 0 % 0

โครงการกเสริมผิวถนนแอสฟัลติกส
สายกลางบ้านสายวัดศักดิ์งอย ม.4 ถึงสี่แยก
กลางบ้าน

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. เข้าสูลานตาก
พืชผลทางการเกษตร ม.9 

0 0 243,800 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:43:58 หน้า : 32/44



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

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย 
คง หาญกุดเลาะ ถึงบ้านนายวินัย 
เพียอินทร ม.2

0 0 122,200 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สละ นราพล ถึงสระเยาวชน ม.2

0 0 0 0 100 % 222,750

โครงการกอสร้างถนน คสล. ตอจากสาย
เดิมจากบ้านนางทองพัก สวนกุดเลาะ ถึง
อางห้วยลิ้นควาย ม.11

0 0 0 0 100 % 440,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนตัดใหม 
ระหวางบ้านนางปาน ถึงลานจอดรถแหลง
ทองเที่ยวแก้งตาดไซ ม.7

0 0 0 0 100 % 375,400

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านนายมงคล 
ถึงที่ทําการเกษตร ม.8

0 0 0 0 100 % 270,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน 
สายบ้านนายสมสรรค ถึงบ้านนายจําเนียน 
หมูที่ 6

0 0 107,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
ขันทอง คําพันธ ถึงบ้านนายบัวผัน คําภาสุข 
ม.6

0 0 0 0 100 % 269,300

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
สายท้ายบุง หมูที่ 4

0 0 98,800 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
สายบ้านนางสีดา ถึงสายทางขึ้นตาดโตน 
หมูที่10

0 0 152,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
สายบ้านนายชนะ ถึงบ้านนางทอง หมูที่7

0 0 115,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
สายบ้านนายสมพาร หมูที่ 11

0 0 79,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
สายบ้านนายใหม ถึงหัวตาด หมูที่9

0 0 98,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายวัดภูคิ้งไป
บ้านแก้งตาดไซ

0 0 0 0 100 % 348,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมูบ้านริมพรม สายเดิ่นขาม
ป้อม (ตอจากสายเดิม) หมูที่ 11

0 0 0 330,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายซอยห้วยกกไฮ หมูที่ 9

0 0 0 198,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านนายคําปั่น ตาอุน ถึงบ้าน
นายฉลวย โฉมอาจ หมูที่ 7

0 0 0 76,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านนายคูณ หิตภูเขียว ถึงบ้าน
นายสมัย หมื่นจิตร หมูที่ 7

0 0 0 68,800 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านนายวิโรจน ชาลีเปรี่ยม ถึง
บ้านนางคําบู้ หมูหมื่นศรี หมูที่ 6

0 0 0 91,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านนายสวรรค ถึงบ้านนางนวล 
ฉวี หมูที่ 7

0 0 0 63,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายบ้านนายเสถียร ฦาชา ถึงบ้าน
นายสัมพันธ สุภารี หมูที่ 7

0 0 0 111,100 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ซอยน้ําบาดาลระหวางบ้านนายเพ็ง 
มุเขวา ถึงบ้านนายกองพันธ พิมพแหวว หมู
ที่ 2

0 0 0 234,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังวัดป่าโนนสวาง บ้านโนนเขวา หมู
ที่ 2

0 0 39,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)สายบ้านนายสุเทพ  ท้าวน้อย 
ถึงบ้านนายปื๋อ หมู 6

0 0 0 317,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านริมพรม หมูที่ 11

99,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านโนนเขวา หมูที่ 2

112,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังหมูที่ 7 สายห้วย
โป่ง

0 199,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู
บ้าน บ้านกลาง หมูที่ 6

0 379,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู
บ้าน บ้านแก้งตาดไซ หมูที่ 7

0 379,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู
บ้าน บ้านโนนเขวา หมูที่ 2

0 380,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู
บ้าน บ้านโนนทองเมืองใหม หมูที่ 10

0 380,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู
บ้าน บ้านบุงสิบสี่ หมูที่ 4

0 380,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ภายในหมูบ้าน ภายในหมูบ้านโนนหนองไฮ 
หมูที่ 5 ระหวางชวง สายบ้านนายศุภชัย ถึง 
คอสะพานลําน้ําพรม 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ภายในหมูบ้าน ภายในหมูบ้านบุง 14 หมูที่ 
4 สายกลางบ้าน สายที่ 1 

0 0 0 448,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
ภายในหมูบ้าน ภายในหมูบ้านเลาหมูที่ 3 
สายสี่แยกผู้ใหญบ้านหมูที่ 3 ถึงสายทาง ภา
กุดเลาะ สาย 2 ลําน้ําพรม

0 0 0 450,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต
ภายในหมูบ้าน บ้านโนนทอง หมูที่ 1 สาย
บ้านนายภู  เหลาจันทร ถึงศาลา SML 

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัสติก ภายในหมู
บ้าน บ้านโนนทอง หมูที่ 1

0 498,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างผิวจราจรแอลฟัลทติก
คอนกรีตบริเวณพื้นที่ถนนหน้าสํานักงาน 
อบต.โนนทอง

495,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา จากบ้าน
นายบัว พรประสิทธิ์ ถึงบ้านนางสัจจะ ชาลี
เปรี่ยม ม.10

0 0 0 0 100 % 287,000

โครงการกอสร้างรั้วรอบบอขยะ 498,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ํา บริเวณ
สวนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 10  บ้าน
โนนทองเมืองใหม

0 0 49,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบฝาตะแกรงเหล็ก สายทาง
บ้านนายบัวลา พรประสิทธิ์ ถึงบ้านนาย
สัจจะ ชาลีเปรี่ยม หมูที่ 10

0 0 0 287,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเสริมถนนแอสฟัลติกส 
จากบ้านนายออนสา ถึงสะพานลําน้ําพรม ม
.5

0 0 0 0 100 % 340,000
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โครงการกอสร้างเสริมไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้านบุงสิบสี่ หมูที่ 4 

344,500 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมพร้อมเสริมสันฝายลําห้วย
หวายตอนลาง หมูที่ 10 

0 0 0 234,000 -100 % 0

โครงการตอเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอบริเวณตลาดต้องชม  หมูที่ 2  บ้าน
โนนเขวา

0 0 87,500 0 0 % 0

โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลาน
อเนกประสงค หมูที่ 8

0 0 0 374,000 -100 % 0

โครงการยกระดับถนน เสริมถนนคอนกรีต
สายทางไปตาปู่ จากบ้านนายบุญหนา ถึง
บ้านนายเปลง ม.2

0 0 0 0 100 % 148,500

โครงการย้ายถังประปา หมู 6 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการย้ายหอถังประปาหมูบ้าน บ้านริม
พรม หมู 11 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

0 0 0 94,000 -100 % 0

โครงการลงลูกรัง สายบ้านครูต๋อย ถึงบ้าน
ครูเพ็ญศรี  ม.10

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร สาย
บ้านนายบุญเตียง  – ทาน้ําพรม  หมูที่ 8  
บ้านเชิงสําราญ

0 0 87,800 0 0 % 0
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โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร สาย
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ – ทาน้ําบ้านบง  
หมูที่ 5  บ้านโนนหนองไฮ

0 0 99,800 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร สาย
ห้วยน้ําคํา  หมูที่ 1  บ้านโนนทอง

0 0 97,800 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกจากนานายสละ ฦาชา 
ถึงนานายศิริพล ม.1

0 0 99,800 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนสายรอบภูเขียว 
จากศูนยพิทักษป่าโนนเขวา หมูที่ 2

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกสายรองแดง จากนานาง
แดงถึงนานายเกลี้ยง ม.10

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอสงน้ําเข้าพื้นที่การเกษตร 0 0 37,000 0 0 % 0

โครงการวางทอสงน้ําเข้าพื้นที่การเกษตร 
จากคลองชลประทาน ถึง ห้วยหนองผือ หมู
ที่ 10

0 0 0 133,200 -100 % 0

โครงการเสริมถนน คสล. ตอจากสายเดิม 
จาก ศาลาตาปู่ ถึงศาลาหลังใหม ม.9

0 0 0 0 100 % 420,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
ม.6 สายบ้านนายภาส อินกกผึ้งถึงบ้านนาย
ประชัน อินทวงศา

0 0 0 0 100 % 280,000

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ภายในหมูบ้าน ชอยศาลา ถึงบ้านนายเกษม
ศักดิ์ ม.8

0 0 0 0 100 % 236,250
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส
คอนกรีตสายสี่แยกผู้ใหญสงไปตามถนน
นาคาสาย1 ถึงถนน ชลประทาน สาย 2 ม.3

0 0 0 0 100 % 477,000

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกสภายในหมู
บ้านโนนทอง
หมูที่ 1 สายบ้านนางคําแปลง ถึงบ้านนายสุ
เนตร

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการเสริมสันฝายห้วยหวาย หมู 10 0 0 0 79,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู
บ้านแก้งตาดไซ หมูที่ 7 (จากสะพานห้วย
ฉางไปวัดรมโพธิ์ทอง)

99,500 0 0 0 0 % 0

คาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู
บ้านเชิงสําราญ หมูที่ 8 (สายลําน้ําพรม)

70,500 0 0 0 0 % 0

คาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู
บ้านโนนทองเมืองใหม(สายโคกมีดอีโต้-ที่
ทิ้งขยะตําบลโนนทอง)

99,500 0 0 0 0 % 0

คาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู
บ้านโนนหนองไฮ (สายโรงเรียน - ลําน้ํา
พรม)

99,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,918,000 2,695,000 2,115,700 4,839,000 5,134,200
รวมงบลงทุน 1,918,000 2,695,000 2,115,700 4,839,000 5,134,200
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รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,918,000 2,695,000 2,115,700 5,002,000 5,134,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,918,000 2,695,000 2,115,700 5,002,000 5,134,200

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการบริหารจัดการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการอบรมการลดใช้สารเคมีในภาค
เกษตร

0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 25,535 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 25,535 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 25,535 0 80,000 80,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 25,535 0 80,000 80,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในโครงการ "รักษน้ํา รักษป่า  
รักษาแผนดิน"

0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่นสร้างป่า รักษน้ํา"

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 30,000 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 357,298 217,000 244,500 270,000 0 % 270,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 357,298 217,000 254,500 290,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 357,298 247,000 254,500 320,000 320,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการเสริมสันฝายห้วยนาขา 0 0 24,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 24,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 24,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 357,298 247,000 278,500 320,000 320,000
รวมแผนงานการเกษตร 357,298 272,535 278,500 400,000 400,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 31,332 16,710 43,669 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 249,000 107,200 99,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 280,332 123,910 142,669 130,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 280,332 123,910 142,669 130,000 130,000

รวมงานกิจการประปา 280,332 123,910 142,669 130,000 130,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 280,332 123,910 142,669 130,000 130,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,558 231,673 258,373 280,000 0.34 % 280,956

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 9,400 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,591,200 7,893,700 8,441,900 10,096,800 1.26 % 10,224,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,737,600 4,008,800 4,141,600 5,097,600 -19.26 % 4,116,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 178,500 174,000 169,500 204,000 2.94 % 210,000

สํารองจาย 161,500 147,319 32,030 200,000 0 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน 107,784 107,784 0 0 0 % 0

เงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตําบลโนนทอง

0 0 107,460 190,000 -21.05 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

177,490 178,680 188,138 205,050 2.53 % 210,233

รวมงบกลาง 12,154,632 12,741,956 13,348,401 16,293,450 15,411,189
รวมงบกลาง 12,154,632 12,741,956 13,348,401 16,293,450 15,411,189
รวมงบกลาง 12,154,632 12,741,956 13,348,401 16,293,450 15,411,189

รวมแผนงานงบกลาง 12,154,632 12,741,956 13,348,401 16,293,450 15,411,189
รวมทุกแผนงาน 37,734,694.68 39,124,465.37 39,844,662.56 51,504,988 52,096,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

อําเภอ เกษตรสมบูรณ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,096,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,577,215 บาท

งบบุคลากร รวม 8,859,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนนายก เดือนละ 20,400 บาท และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนงๆ
ละ 11,220 บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 880 บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง 880 บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา และเลขานุการ องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
-ตําแหนง ประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท
-ตําแหนง รองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท
-ตําแหนง สมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท
-ตําแหนง เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,116,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล ในสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันฯ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แกงพนักงานสวนตําบลดัง
นี้
- ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันฯ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับผู้บริหาร สํานักงานปลัด อบต. ดังนี้
- ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารระดับ
กลาง) เดือนละ 14,000 บาท
- ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท
- ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการต้น) เดือนละ 3,500
 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,470,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างและเงินเพิ่มให้แกพนังงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สํานักงานปลัด อบต. จํานวน 13 อัตรา ที่ อบ
ต. ทําสัญญาจ้างตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของประกาศคณะ
กรรมการ พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จังหวัดชัยภูมิ ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2547
- ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะหฯ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันฯ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักการ จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป สํานักงานปลัด อบต. รวม
จํานวน 10 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันฯ
- ตําแหนง พนักงานขับรถ
- ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
- ตําแหนง คนงานทั่วไป
- ตําแหนง นักการภารโรง
- ตําแหนง นักการ

งบดําเนินงาน รวม 3,176,795 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา
อาหาร คาทํางานนอกเวลาราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานวันหยุดราชการหรือ
นอกเวลาราชการ ในสํานักงานปลัด อบต.

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ ในสวนของสํานักงาน อบต.

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหารขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 680,000 บาท

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 100,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนา
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ผู้บริหาร สมาชิก ลูกจ้าง ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด อบต.
2. คาจ้างเหมาบริการจ้างไว้ 580,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน, คาจ้างเหมาบุคคล
ทําความสะอาด, คาโฆษณาเผยแพร, คาเชาทรัพยสิน, คาเชา
เครื่องสูบน้ํา, คาใช้จายในการดําเนินคดีความพิพากษา, คาจัดทํา
วารสารสิ่งพิมพ, คาเบี้ยประกันและคาใช้จายอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

1. คารับรองตั้งไว้ 30,000 บาท โดยมีรายจายดังนี้
    1.1 คาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ตรวจงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท 
(สํานักปลัด อบต.)
    1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง จํานวน 20,000 บาท (สํานักปลัด อบต.)
2. คาใช้จายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี จํานวน 60,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานในพิธีทางศาสนาและ
งานรัฐพิธีตางๆ เชน งานเข้าพรรษา งานสงกรานต งานวันที่ 28
 กรกฎาคม งานวันที่ 5 ธันวามหาราช งานวันที่ 12 สิงหามหา
ราชินี และงานสําคัญอื่นๆ เป็นคาจัดสถานที่ คาของขวัญ ของ
รางวัล และ คาอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 95 ข้อที่ 20 (สํานักปลัด อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหารสมาชิก พนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรม รวมทั้งการดูงานเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลโนน
ทอง ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหาร คาอาหารวาง คาที่พัก คาปาย คาของสมนาคุณ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ
.2565 ) หน้าที่ 94 ข้อที่ 16

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง ในสํานักปลัด อบต. (สํานักปลัด อบต.)

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
โนนทอง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเตรียมการ จัดการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ
ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ
.2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 95 ข้อ
ที่ 19 (สํานักปลัด)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมแผน ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาผู้นําชุมชน และขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาผู้นํา
ชุมชน และ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 94 ข้อที่ 12

โครงการสงเสริมอาชีพและตลาดทองเที่ยววิถีเกษตรตําบลโนนทอง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพและตลาดทอง
เที่ยววิถีเกษตรตําบลโนนทอง (ประเพณีอีสานนอนลานตีข้าววิถี
ชาวโนนทอง) เป็นการดําเนินวิถีเกษตรและอนุรักษวิถีชีวิต ของ
ชาวตําบลโนนทอง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเวที, ปาย
ประชาสัมพันธ, เงินรางวัลจากการประกวดและการแขงขัน, คาจัด
สถานที่, คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 76 ข้อที่ 5 (สํานักปลัด อบต.)

โครงการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วยคาอาการกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาปาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 96 ข้อที่ 23

ค่าวัสดุ รวม 426,795 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ หัว
เทียน ยางนอก ยางใน ไขควง และอุปกรณอะไหลยานพาหนะ
ตางๆ และอื่นๆ (สํานักปลัด อบต.)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง
และรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบล รถของหนวย
งานราชการที่องคการบริหารสวนตําบล ขอสนับสนุน และเครื่อง
มืออุปกรณขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องตัดหญ้า รถ
ขุดไฮโดรลิก รถขยะ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง จารบี ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียน, โปสเตอร, ฟิวเจอรบอรด, วารสาร, ปายไวนิลประชา
สัมพันธ ตางๆ คาจ้างล้างอัดภาพเพื่อประชาสัมพันธ และ
อื่นๆ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 26,795 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผน
ดิสก แผนโปรแกรม หมึกคอมพิวเตอรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร (สํานักปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล คา
ไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนทอง รวมทั้งคาไฟฟา
สาธารณะภายในเขตตําบลโนนทอง (สํานักปลัด อบต.)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน อบต.โนนทอง และ
จายให้กับประปาบ้านโนนเขวา ม.2 (สํานักปลัด อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปษณียากร คาธนาณัติ คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ ที่
ใช้ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล (สํานักปลัด อบต.)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพย คาอินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่เว็บไซด ฯลฯ
 (สํานักปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 1,500,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,500,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท

เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร (สํานักงานปลัด)  แบบ 2 บาน 
2 ตัวๆละ 5,500 บาท
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562

คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค จํานวน 19,000 บาท

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ขนาด 60x180 
ซม.จํานวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและกิจกรรม
ของสํานักงานปลัด

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

จํานวน 1,364,000 บาท

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ  1 คัน
ไมตํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมตํากวา 90 กิโลวัตต 
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น  และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิลม  กรองแสง และพนกัน
สนิม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายรูปพร้อมเลนส  1 ชุด จํานวน 60,000 บาท

กล้องถายภาพดิจิตอล (DSLR) ชนิดเปลี่ยนเลนสได้
-มีความละเอียดไมน้อยกวา 20 ล้านพิกเซล
-สามารถถายวีดีโอได้
- สามารถถายภาพตอเนื่องได้
-เชื่อมตอ wifi/ usb 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

เครื่องสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 22,000
 บาท  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวนผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือดีกวา Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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- มี DVD-RW หรือกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

 เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
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เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500
 บาท จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติรวมในการชวย
เหลือประชาชนเพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนันสนุน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 จายให้กับองคการบริหารสวนตําบลหนองโพน
งาม ตามหนังสือที่ ชย 82601/ 476 และหนังสือที่ ชย
 0023.7/ 4130 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานวจหน้าที่ขององคปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
3. ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติการรวม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 92 ข้อ
ที่ 3

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ สําหรับ
โครงการจัดงานสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี
ตางๆ จํานวน 20,000 บาท เพื่อสนุนสนุนการดําเนินการของที่ทํา
การปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ สําหรับโครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติและงานรัฐพิธีตางๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 92 ข้อ
ที่ 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,506,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,800,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,800,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,321,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลกองคลัง จําวน 4
 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา
2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

ตั้งเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล 1 อัตรา
-ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 419,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรายเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา
1.ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
2.ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ

งบดําเนินงาน รวม 665,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการพิจารณาผล ผู้ควบคุม
งาน ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยในการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิ์ได้รับตามระเบียบที่กําหนด (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว้เพื่อเป็น
คาธรรมเนียมฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางในราชอาณาจักร เชนคาเบี้ย
เลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน ของพนักงาน ลูกจ้าง ในสวนกองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน ครุภัณฑยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ และวัสดุสํานัก
งานอื่นๆที่ปรากฏในบัญชีพัสดุสํานักงาน ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา ฯลฯ และอื่นๆ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 41,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานเหล็ก สีเทา พร้อมเก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท

โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก กว้าง 67 ซม. ยาว 120 ซม. 3 ลิ้นชัก พร้อม
เก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน (กองคลัง) จํานวน 2 ชุด   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 31,300 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
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- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย

 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร)  ที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับคําสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย อปพร. ตําบลโนนทอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในโครงการทบทวนฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการทบทวนฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทอง โดย
มีคาใช้จาย ประกอบด้วย  คาวิทยากร คาปาย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 49 ข้อ
ที่ 1

โครงการปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนในวันสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนในวัน
สําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปีใหม เป็นต้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขัน
กีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 74 ข้อที่ 9
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,850,300 บาท

งบบุคลากร รวม 4,612,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,612,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล กองการศึกษา 
-ตําแหนงผู้อํานวยนการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
-ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือน
ละ 3,500 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท/เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,848,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา เป็นจํานวนเงิน 620,440 บาท และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา เป็นจํานวน
เงิน 972,000 บาท   ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา จํานวนเงิน 147,960 บาท  ตําแหนงแม
บ้าน 1 อัตรา จํานวนเงิน 108,000 บาท รวม 14 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง 11 อัตรา ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา ตําแหนงแมบ้าน 1 อัตรา  พนักงานจ้างทั่ว
ไป 9 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
กองการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางภายในราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน ของพนักงาน ลูกจ้าง (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเป็นคาสิ่งของตางๆ เชนแปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ํา ฯลฯและอื่นๆ(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 125,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะสํานักงานสายบริหาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก  พร้อม
กระจก  จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท  รายละเอียดดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ  ขนาด 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต
ขนาดยาว  1,500 x กว้าง 760 x  สูง 750 มิลลิเมตร
หน้าโต๊ะเหล็ก PVC  ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
-  เก้าอี้ทํางาน ขนาด กว้าง 55 x ลึก 60 x สูง 95-100 ซม./ปรับ
ระดับด้วยโช๊คแก๊ซ ก้อนโยก ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม/เบาะบุฟองน้ํา
หุ้มหนังเทียม หรือผ้า 

โต๊ะสําหรับตั้งคอมพิวเตอร พร้อมเก้าอี้ จํานวน 15,000 บาท

โต๊ะสําหรับตั้งคอมพิวเตอร พร้อมเก้าอี้ จํานวน 3 ชุด 
ชุดละ 5,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 66,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
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2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
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ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 12,900 บาท
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 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,912,836 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,082,836 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,852,750 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 857,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลโนนทอง จํานวน 175 คนคนละ 20บาท/วัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 857,500 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2 ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 หน้า 87 ข้อที่ 57
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมารถยนตบริการรับ-สง นัก
เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทองจํานวน 260 วันวัน
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 390,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 87 ข้อที่ 64

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ในตําบลโนน
ทอง  (กองการศึกษา) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตกแตง
สถานที่, คาเวทีและเครื่องเสียง, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัด
งาน, คาตอบแทนการแสดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และสงนักกีฬา 
เข้ารวมการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 79
 ข้อที่ 1

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการเรียนการสอนของครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนทอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การ
เรียน การสอนของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนทอง โดย
ประกอบด้วย คาปาย, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คา
อาหาร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 83 ข้อที่ 30
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โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเรียนรู้หนูน้อยสู
โลกกว้าง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนทอง โดยประกอบด้วย คา
จ้างเหมารถรับสง, คาอาหาร, คาวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 83 ข้อที่ 31

โครงการศึกษาดูงานเครือขายครูผู้ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการศึกษาดูงานเครือขายครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนยพัฒนาเล็กตําบลโนนทอง ประกอบด้วย คาวิทยากร, คา
วัสดุที่ใช้ในการอบรม, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 83 ข้อ
ที่ 32
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 495,250 บาท

เพื่อจายสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนทอง เป็น
คาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณตางๆ ในการพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนทอง จํานวน 175 คน คนละ 1,700
 บาท เป็นจํานวนเงิน 297,500 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพื่อจายในโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จํานวน 175 คน เป็นจํานวน
เงิน 197,750 บาท รายละเอียดดังนี้
    - คาหนังสือเรียนคนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวนเงิน 35,000
 บาท
    - คาอุปกรณการเรียนคนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวน
เงิน 35,000 บาท
    - คาเครื่องแบบนักเรียนคนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวน
เงิน 52,500 บาท
    - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ 430 บาท/คน/ปี จํานวน
เงิน 75,250 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการแสดงผลงานครูและเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแสดงผลงานครูและ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนทอง โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการจัดงาน ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการ
ศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้าที่ 83 ข้อที่ 29

ค่าวัสดุ รวม 1,230,086 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,230,086 บาท

1.อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบล
โนนทอง ให้แกชั้นเด็กเล็ก -ประถมศึกษาปีที่6  จํานวน 430
 คน คนละ 7.82 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 874,276
 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ข้อ 57
2. อาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
โนนทอง จํานวน 175 คน คนละ 7.82 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 355,810 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 87 ข้อ 58

งบเงินอุดหนุน รวม 1,830,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,830,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,830,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบุงสิบสี่ราษรบํารุง จํานวน 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของกลุมพื้นที่เกษตรสมบูรณ 2
 ตําบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91
 ข้อที่ 85 

(2)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบุงสิบสี่ราษรบํารุง จํานวน 30,000
 บาทเพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการตามโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมพื้นที่เกษตรสมบูรณ 2
 ตําบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ข้อที่ 67

(3)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนทอง จํานวน 40,000 บาท เพื่อ
เงินอุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมพื้นที่ตําบลโนนทอง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 88 ข้อ 65

(4)เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเขวาเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการเดินทางไกลเข้าคายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
จํานวน 20,000 บาท  ของเด็กนักเรียนของกลุมเกษตรสมบูรณ 2
 ตําบลโนนทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 88 ข้อ 66

(5)เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน จํานวน 1,720,000 บาท 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมใน
เขตตําบลโนนทอง จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 430 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
.0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 87 ข้อที่ 57
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 476,380 บาท

งบดําเนินงาน รวม 256,380 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,230 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวเลี้ยง จํานวน 10,230 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
เลี้ยง  ภายในพื้นที่ตําบลโนนทอง  ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 824 ลว
 1  มีนาคม  2562  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที มท 0810.5/ว 4052
 ลว 14  ธันวาคม  2561  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 66 ข้อ 8
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบ้านสวยเมืองสุข จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายป็นคาใช้จายในโครงการบ้านสวยเมืองสุข โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปาย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ
  เป็นไปตาม
1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 6248  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560
2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ที่ ชย
  0023.3/17093  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2560
3.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0804.5/ว
 2327  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2527
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หน้า 65  ข้อที่ 2 สํานักงานปลัด อบต.
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โครงการรณรงคลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะเปียก
ครัวเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคลดปริมาณ
และคัดแยกขยะอินทรีและขยะเปียกครัวเรือน โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย คาปาย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ เป็น
ไปตาม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1013 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 66 ข้อที่ 5

โครงการอบรมปองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมปองกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออกโดยประกอบด้วยคาปาย คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ที่ใช้ในโครงการ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ ว 732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่องขอเน้นย้ํา
แนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 65 ข้อที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 151,150 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับพน
ยุง จํานวน 25,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 126,150 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบตและน้ํายาพนยุง จํานวน 75,000
 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อขอเน้นย้ํา
แนวทางการดําเนินการปองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค
- เพื่อจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑทางการ
แพทย จํานวน 51,150 บาท
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที1่4 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 824
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 66 ข้อที่ 8
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนการดําเนินงานแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เงินอุดหนุนการดําเนินงานทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 11 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท
 เป็นเงิน 220,000 บาท ตามหนังสือ
ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่องแนวทาง
การดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67-72 
ข้อที่ 1-33 (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,373,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,010,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,010,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 794,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา
2. นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม เดือนละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้
ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มิสิทธิ์ได้รับ
คาตอบแทน จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท/เดือน  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของเจ้า
หน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ชวงเวลา
นอกราชการ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการ)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ(กอง
สวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร ของ
พนักงาน ลูกจ้าง ในกองสวัสดิการสังคม

งบลงทุน รวม 109,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อชุดโซฟา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อใช้ในการบริการประชาชนและกิจกรรมของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 2 ชุด ชุดละ 8,000 บาท

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค จํานวน 19,000 บาท

โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ขนาด 60x180 
ซม.จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,900 บาท เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนและกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม  

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ภายในกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,750 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู

จํานวน 36,400 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บี
ทียู จํานวน 1 เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 หน้าที่ 25 ข้อ 10.6.4)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 34,500 บาท

 เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที(ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
          เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
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การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจ า ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:44:27 หน้า : 39/58



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้
จาย เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการเเขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ข้อที่ 9)

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องสิทธิแกคนพิการและผู้ดูแล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แกผู้พิการ
และผู้ดูแล โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการเเขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ข้อที่ 20)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,793,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) ดังนี้
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
2.ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้ชวยพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างในกอง
ชาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 284,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของกองชาง

คาเชาบ้าน จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิ์ได้รับความชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบที่กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการฝึกอบรม คารังวัดที่ดิน คาจ้าง
เหมาบริการ คาโฆษณาเผยแพร คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมา คา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เชน คาทําปายประชาสัมพันธ คาระวางรถ
บรรทุก คาบริการอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็น (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร เชนคา
เบี้ยเดินทาง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ชุดอุปกรณโคม
ไฟฟา หลอดไฟ สายไฟ เบรคเกอร ฯลฯ สําหรับติดตั้งเพิ่ม
เติม ซอมเปลี่ยนหรือทดแทน ไฟฟาสาธารณะที่ใช้การไมได้ และ
เสื่อมสภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบล(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน สี แปรง
ทาสี ปูน หิน ทราย เหล็ก ทอ คสล
. ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ยางแอสฟลท ยางมะตอยน้ํา หิน
คลุก ฯลฯ และอุปกรณอื่นๆ  (กองชาง) 

งบลงทุน รวม 67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 67,000 บาท

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
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ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 480 GB จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED สีราคา 15,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
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 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

 เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
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ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 820,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลโนนทอง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาเด็กเเละ
เยาวชนตําบลโนนทอง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คา
ที่พัก คาสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 63 ข้อที่ 14 (กอง
สวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุมองคกรผู้สูงอายุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
กลุมองคกรผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายเชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ข้อที่ 19)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพแกผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนทั่วไป จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ประชาชนทั่วไป  โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการเเขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ข้อที่ 7)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี  โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาที่พัก คาสัมมนาคุณวิทยากร คาจ้างเหมารถยนต ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการเเขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ข้อที่ 6)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงทีมกีฬาเข้ารวมแขงขันท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสงทีมกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหาร คาปาย คาเครื่องดื่ม  คายาเวชภัณฑ คาชุดนัก
กีฬา ฯลฯ
 (กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 89 ข้อที่ 72
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในโครงการรวมจัดงานและแสดงนิทรรศการและออกร้าน
ในงานพระไกรสิงหนาท

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมจัดงานและแสดง
นิทรรศการและออกร้านในงานพระไกรสิงหนาท โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมา อาหารและน้ําดื่ม คาจ้างเหมาตกแตง
ขบวนแห ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ข้อที่ 69

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในตําบลโนนทอง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดประเพณีลอยกระทง 
ในตําบลโนนทอง ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาปายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คา
เวที ดนตรี เครื่องเสียง คาจัดซื้อพลุแสงสี คาจัดซื้อขันน้ําพาน
รอง คาตอบแทนการประกวดกระทง คาตอบแทน การประกวด
นางนพมาศ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน กีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 80 ข้อ
ที่ 9
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โครงการรวมจัดงานและแสดงนิทรรศการออกงานร้านประเพณีสาว
บ้านแต้

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานและแสดงนิทรรศการออกร้าน
งานประเพณีสาวบ้านแต้ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้าง
เหมาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาตกแตงขบวนแห ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 89 ข้อ 70

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีหลอเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
จัดซื้อวัสดุหลอเทียนวันเข้าพรรษาฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 89 ข้อที่ 71

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,134,200 บาท

งบลงทุน รวม 5,134,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,134,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกเสริมผิวถนนแอสฟลติกสสายกลางบ้านสายวัดศักดิ์งอย ม
.4 ถึงสี่แยกกลางบ้าน

จํานวน 500,000 บาท

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกสสายกลางบ้านสายวัดศักดิ์
งอย ม.4 ถึงสี่แยกกลางบ้าน
กว้าง 5 ม.  ยาว 290 ม. หนา 0.05 ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 31 ข้อที่ 26 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสละ นราพล ถึงสระเยาว
ชน ม.2

จํานวน 222,750 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านโนนเขวา
 หมูที่ 2 สายบ้านนายสละ นราพล ถึงสระเยาวชน ปริมาณ
งาน กว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 28
 ข้อ 10

โครงการกอสร้างถนน คสล. ตอจากสายเดิมจากบ้านนางทองพัก 
สวนกุดเลาะ ถึงอางห้วยลิ้นควาย ม.11

จํานวน 440,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล. ตอจากสายเดิมจากบ้านนางทอง
พัก สวนกุดเลาะ ถึงอางห้วยลิ้นควาย ม.11
กว้าง 5 เมตร ยาว 164 ม. หนา 0.15 ม. แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561 -2565 หน้าที่ 37 ข้อ 58

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนตัดใหม ระหวางบ้านนางปาน ถึง
ลานจอดรถแหลงทองเที่ยวแก้งตาดไซ ม.7

จํานวน 375,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านแก้งตาดไซ
หมูที่ 7 สายทางบ้านนางปาน  ถึงลานจอดรถทองเที่ยวแก้งตาด
ไซ ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15
 เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-
2565 หน้าที่ 29 ข้อ 15

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านนายมงคล ถึงที่ทําการเกษตร ม.8 จํานวน 270,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านนายมงคล ถึงที่ทําการเกษตร ม
.8  กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561-2565 หน้าที 32
 ข้อที่ 34
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โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนางขันทอง คําพันธ ถึงบ้าน
นายบัวผัน คําภาสุข ม.6

จํานวน 269,300 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนางขันทอง คําพันธ ถึงบ้าน
นายบัวผัน คําภาสุข ม.6  ยาว 143 ม. กว้าง 3.50 ม
. หนา 0.15 ม. แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 33 ข้อ 36

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายวัดภูคิ้งไปบ้านแก้งตาดไซ จํานวน 348,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายวัดภูคิ้งไปบ้านแก้งตาดไซ
ระยะทาง 130 ม.กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 99 ข้อที่ 12

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํา จากบ้านนายบัว พรประสิทธิ์ ถึงบ้าน
นางสัจจะ ชาลีเปรี่ยม ม.10

จํานวน 287,000 บาท

ยาว120 ม. กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 51 โครงการที่ 13 )

โครงการกอสร้างเสริมถนนแอสฟลติกส จากบ้านนายออนสา ถึง
สะพานลําน้ําพรม ม.5

จํานวน 340,000 บาท

โครงการกอสร้างเสริมถนนแอสฟลติกส จากบ้านนายออนสา ถึง
สะพานลําน้ําพรม ม.5  ยาว 200 ม.กว้าง 5 ม. หนา 0.05 ม. แผน
พัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 32 ข้อที่ 29

โครงการยกระดับถนน เสริมถนนคอนกรีตสายทางไปตาปู่ จากบ้าน
นายบุญหนา ถึงบ้านนายเปลง ม.2

จํานวน 148,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านโนนเขวา
หมูที่ 2 สายบ้านนายบุญหนา ถึงบ้านนางเป่ลง ปริมาณ
งาน กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ทอ PVC ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 ทอน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 28 ข้อ 6

โครงการลงลูกรัง สายบ้านครูต๋อย ถึงบ้านครูเพ็ญศรี  ม.10 จํานวน 20,000 บาท

โครงการลงลูกรัง สายบ้านครูต๋อย ถึงบ้านครูเพ็ญศรี  ม
.10 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 ม. หนา 0.30 ม. แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-2565) หน้าที่ 34 ข้อที่ 6 
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โครงการเสริมถนน คสล. ตอจากสายเดิม จาก ศาลาตาปู่ ถึงศาลา
หลังใหม ม.9

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านใหมนาเจริญ
หมูที่ 9 ตอจากสายเดิมจากศาลาตาปู่  ถึงศาลาหลังใหม ปริมาณ
งาน กว้าง 3 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 31
 ข้อ 24

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ม.6 สายบ้านนายภาส 
อินกกผึ้งถึงบ้านนายประชัน อินทวงศา

จํานวน 280,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านกลาง
หมูที่ 6 สายบ้านนายภาค อินกกผึ้ง ถึงบ้านนายประชัน อินทวงค
ษา ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05
 เมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-
2565 หน้าที่ 29 ข้อ 13

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตภายในหมูบ้าน ชอย
ศาลา ถึงบ้านนายเกษมศักดิ์ ม.8

จํานวน 236,250 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านเชิงสําราญ
หมูที่ 8 สายทางศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนายเกษมศักดิ์ ปริมาณ
งาน กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 30
 ข้อ 23

วันที่พิมพ : 22/9/2563  12:44:27 หน้า : 52/58



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกสคอนกรีตสายสี่แยกผู้ใหญสงไป
ตามถนนนาคาสาย1 ถึงถนน ชลประทาน สาย 2 ม.3

จํานวน 477,000 บาท

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกสคอนกรีตสายสี่แยกผู้ใหญสง
ไปตามถนนนาคาสาย1 ถึงถนน ชลประทาน สาย 2 ม.3  สาย1
 กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.05 ม. 
สายที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.05 ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 30 ข้อ 18

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลติกสภายในหมูบ้านโนนทอง
หมูที่ 1 สายบ้านนางคําแปลง ถึงบ้านนายสุเนตร

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวทางแอสฟลติกสภายในหมูบ้านโนนทอง
หมูที่ 1 สายบ้านนางคําแปลง ถึงบ้านนายสุเนตร ปริมาณ
งาน กว้าง 4 เมตร ยาว 355เมตร หนา 0.05 เมตร เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 27
 ข้อ 2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3
/ว 2127 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 76 ข้อที่ 7 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมการลดใช้สารเคมีในภาคเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมการลดใช้สารเคมีในภาค
เกษตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาวิทยากร คา
ปาย คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 77 ข้อที่ 2 (สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักษน้ํา" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการ " ท้องถิ่นสร้างป่า รักษน้ํา" เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระ
มหากษัตรยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได้ตอ
พสกนิกรชาวไทยทั้งด้านการเกษตรการชลประทาน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาพันธพืช คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในโครงการ ฯ
 เป็นต้น ตามหนังสือสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.2/ว 1931 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้าที่ 76 ข้อที่ 8 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 270,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆเชนน้ํามันดีเซล 
น้ํามันไฮโดรลิก เป็นต้น สําหรับรถขุดไฮโดรลิก เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ภายในตําบลโนนทอง ตามโครงการตางๆ เชน งานแหลงน้ํา
 งานอื่นๆ (สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อพันธไม้และวัสดุทางการเกษตรที่จําเป็นของ
องคการบริการบริหารสวนตําบลโนนทอง เชน ปุย ดิน และ
อื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ทอ พีวีซี อุปกรณในการซอม
แซม ระบบประปา สําหรับใช้ในกิจการประปาที่ องคการบริหาร
สวนตําบลโนนทอง รับผิดชอบ บริหารกิจการ (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารส้ม คลอรีน สําหรับใช้ในการกิจการ
ประปาที่องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง รับผิดชอบบริหาร
กิจการ (สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,411,189 บาท

งบกลาง รวม 15,411,189 บาท
งบกลาง รวม 15,411,189 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,956 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง อบต.โนนทอง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับพนักงาน
จ้าง อบต.โนนทอง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,224,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตําบลโนนทอง 
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จํานวน 820 คน คนละ 600บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จํานวน 334 คน คนละ 700 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จํานวน 139 คน คนละ 800 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 15 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน
รวมผู้สูงอายุทั้งหมด 1,308 คน  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
10,224,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับ4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,116,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลโนนทอง
จํานวน 427 คน คนละ 800 บาท/เดือน เป็นจํานวนเงิน 
4,116,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 4 ) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วย HIV จํานวน 35 คน คนละ 500
 บาท/เดือน เป็นเงิน 210,000 บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เป็นเงินสํารองจาย ในกรณีไมสามารถคาดการณเหตุการณลวง
หน้ากรณีเรงดวนฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือปองกัน
และยับยั้งกอนเกิดเหตุสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวมได้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1179 ลง 15 เมษายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3215 ลว 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที3่
 พ.ศ. 2543
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด มท 0820.3
/ว4930 ลว 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1656 ลว 8 มิถุนายน 2563

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบล
โนนทอง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลโนนทอง ตามหลักเกณฑสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลัก
เกณฑเพื่อสนันสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนิน
งาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 210,233 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย โดยกําหนดอัตราเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ของ อบต
.ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณราย
จายทั่วไปประจําปี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบสําหรับการ
ดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ตําบล
โนนทอง

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,956

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,224,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

210,233

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,116,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบสําหรับการ
ดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ตําบล
โนนทอง

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,956

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,224,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

210,233

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,116,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,059,200 2,059,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 780,000 159,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

40,000 5,000

เงินเดือนพนักงาน 580,000 794,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

ค่าเช่าบ้าน 19,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,848,400 2,889,000 5,676,820

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 42,000 52,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

132,000 170,000 347,000

เงินเดือนพนักงาน 2,100,000 4,521,560 7,995,560

เงินวิทยฐานะ 210,000 210,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 280,000 280,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 420,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,000 70,000 97,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 150,000 314,000

ค่าเช่าบ้าน 240,000 259,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 25,000 45,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 430,000 680,000 1,120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

60,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหารสมาชิก พนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง

10,230 10,230

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

857,500 857,500

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

50,000 110,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหารสมาชิก พนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

80,000 120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  12:44:51 หน้า : 6/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ทบทวนฝึกอบรมชุดปฎิ
บัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ค่าใช่จ่ายในโครงการ
ร่วมจัดงานและแสดง
นิทรรศการและออกร้าน
ในงานพระไกรสิงหนาท

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
ตําบลโนนทอง

160,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 40,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ทบทวนฝึกอบรมชุดปฎิ
บัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

150,000 150,000

ค่าใช่จ่ายในโครงการ
ร่วมจัดงานและแสดง
นิทรรศการและออกร้าน
ในงานพระไกรสิงหนาท

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
ตําบลโนนทอง

160,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น จัด
ประชุมประชาคมแผน 
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พัฒนาผู้นําชุมชน 
และขับเคลื่อนแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ํา"

30,000

โครงการบ้านสวยเมือง
สุข

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการเรียน
การสอนของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนทอง

โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนในวัน
สําคัญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น จัด
ประชุมประชาคมแผน 
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พัฒนาผู้นําชุมชน 
และขับเคลื่อนแผน
พัฒนาท้องถิ่น

30,000 30,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ํา"

30,000

โครงการบ้านสวยเมือง
สุข

50,000 50,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการเรียน
การสอนของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โนนทอง

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนในวัน
สําคัญ

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลโนนทอง

250,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ

250,000

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่
คนพิการและผู้ดูแล

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ประชาชนทั่วไป

70,000

โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน

โครงการร่วมจัดงาน
และแสดงนิทรรศการ
ออกงานร้านประเพณี
สาวบ้านแต้

50,000

โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลโนนทอง

250,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ

250,000

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่
คนพิการและผู้ดูแล

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ประชาชนทั่วไป

70,000

โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน

30,000 30,000

โครงการร่วมจัดงาน
และแสดงนิทรรศการ
ออกงานร้านประเพณี
สาวบ้านแต้

50,000

โครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้าง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาดูงาน
เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งทีมกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันท้องถิ่น
สัมพันธ์

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และตลาดท่องเที่ยววิถี
เกษตรตําบลโนนทอง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการแสดงผลงานครู
และเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีหล่อเทียน
พรรษา

50,000

โครงการอบรมการลด
ใช้สารเคมีในภาคเกษตร

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาดูงาน
เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการส่งทีมกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันท้องถิ่น
สัมพันธ์

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และตลาดท่องเที่ยววิถี
เกษตรตําบลโนนทอง

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

495,250 495,250

โครงการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

20,000 20,000

โครงการแสดงผลงานครู
และเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีหล่อเทียน
พรรษา

50,000

โครงการอบรมการลด
ใช้สารเคมีในภาคเกษตร

40,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  12:44:51 หน้า : 14/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 270,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

15,000 15,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,795 26,795

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,000 310,000 605,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

126,150 226,150

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,230,086 1,230,086

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000 70,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน
เหล็ก สีเทา พร้อมเก้าอี้

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บาน (มอก.)

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

โครงการจัดซื้อชุดโซฟา 16,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

19,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง(ระบบ 
inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400

โต๊ะสํานักงานสาย
บริหาร

โต๊ะสําหรับตั้ง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เก้าอี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 67,000 34,500

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563  12:44:51 หน้า : 17/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน
เหล็ก สีเทา พร้อมเก้าอี้

10,000 10,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บาน (มอก.)

11,000 11,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

19,000 19,000

โครงการจัดซื้อชุดโซฟา 16,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

19,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง(ระบบ 
inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400

โต๊ะสํานักงานสาย
บริหาร

10,000 10,000

โต๊ะสําหรับตั้ง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เก้าอี้

15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 66,000 75,300 242,800

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เครื่องปริ้นเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถ
โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
พร้อมเลนส์  1 ชุด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกเสริมผิวถนน
แอสฟัลติกส์สายกลาง
บ้านสายวัดศักดิ์งอย ม
.4 ถึงสี่แยกกลางบ้าน

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสละ 
นราพล ถึงสระเยาวชน 
ม.2

222,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

2,500 2,500

เครื่องปริ้นเตอร์ 12,900 12,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถ
โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์

1,364,000 1,364,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
พร้อมเลนส์  1 ชุด

60,000 60,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกเสริมผิวถนน
แอสฟัลติกส์สายกลาง
บ้านสายวัดศักดิ์งอย ม
.4 ถึงสี่แยกกลางบ้าน

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายสละ 
นราพล ถึงสระเยาวชน 
ม.2

222,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ต่อจากสายเดิม
จากบ้านนางทองพัก 
สวนกุดเลาะ ถึงอ่างห้วย
ลิ้นควาย ม.11

440,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนตัดใหม่ 
ระหว่างบ้านนางปาน 
ถึงลานจอดรถแหล่งท่อง
เที่ยวแก้งตาดไซ ม.7

375,400

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายมงคล ถึง
ที่ทําการเกษตร ม.8

270,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางขัน
ทอง คําพันธ์ ถึงบ้าน
นายบัวผัน คําภาสุข ม.6

269,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายวัดภูคิ้งไปบ้าน
แก้งตาดไซ

348,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา จากบ้านนาย
บัว พรประสิทธิ์ ถึงบ้าน
นางสัจจะ ชาลีเปรี่ยม ม
.10

287,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ต่อจากสายเดิม
จากบ้านนางทองพัก 
สวนกุดเลาะ ถึงอ่างห้วย
ลิ้นควาย ม.11

440,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนตัดใหม่ 
ระหว่างบ้านนางปาน 
ถึงลานจอดรถแหล่งท่อง
เที่ยวแก้งตาดไซ ม.7

375,400

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายมงคล ถึง
ที่ทําการเกษตร ม.8

270,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางขัน
ทอง คําพันธ์ ถึงบ้าน
นายบัวผัน คําภาสุข ม.6

269,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายวัดภูคิ้งไปบ้าน
แก้งตาดไซ

348,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา จากบ้านนาย
บัว พรประสิทธิ์ ถึงบ้าน
นางสัจจะ ชาลีเปรี่ยม ม
.10

287,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนแอสฟัลติกส์ จาก
บ้านนายอ่อนสา ถึง
สะพานลําน้ําพรม ม.5

340,000

โครงการยกระดับถนน 
เสริมถนนคอนกรีตสาย
ทางไปตาปู่ จากบ้าน
นายบุญหนา ถึงบ้าน
นายเปล่ง ม.2

148,500

โครงการลงลูกรัง สาย
บ้านครูต๋อย ถึงบ้านครู
เพ็ญศรี  ม.10

20,000

โครงการเสริมถนน คสล
. ต่อจากสายเดิม จาก 
ศาลาตาปู่ ถึงศาลาหลัง
ใหม่ ม.9

420,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ม.6 
สายบ้านนายภาส อินกก
ผึ้งถึงบ้านนายประชัน 
อินทวงศา

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนแอสฟัลติกส์ จาก
บ้านนายอ่อนสา ถึง
สะพานลําน้ําพรม ม.5

340,000

โครงการยกระดับถนน 
เสริมถนนคอนกรีตสาย
ทางไปตาปู่ จากบ้าน
นายบุญหนา ถึงบ้าน
นายเปล่ง ม.2

148,500

โครงการลงลูกรัง สาย
บ้านครูต๋อย ถึงบ้านครู
เพ็ญศรี  ม.10

20,000

โครงการเสริมถนน คสล
. ต่อจากสายเดิม จาก 
ศาลาตาปู่ ถึงศาลาหลัง
ใหม่ ม.9

420,000

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ม.6 
สายบ้านนายภาส อินกก
ผึ้งถึงบ้านนายประชัน 
อินทวงศา

280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีตภาย
ในหมู่บ้าน ชอยศาลา 
ถึงบ้านนายเกษมศักดิ์ ม
.8

236,250

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกส์คอนกรีต
สายสี่แยกผู้ใหญ่สงไป
ตามถนนนาคาสาย1 ถึง
ถนน ชลประทาน สาย 
2 ม.3

477,000

โครงการเสริมผิวทางแอ
สฟัลติกส์ภายในหมู่บ้าน
โนนทอง
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางคํา
แปลง ถึงบ้านนายสุ
เนตร

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนการดําเนิน
งานแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีตภาย
ในหมู่บ้าน ชอยศาลา 
ถึงบ้านนายเกษมศักดิ์ ม
.8

236,250

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกส์คอนกรีต
สายสี่แยกผู้ใหญ่สงไป
ตามถนนนาคาสาย1 ถึง
ถนน ชลประทาน สาย 
2 ม.3

477,000

โครงการเสริมผิวทางแอ
สฟัลติกส์ภายในหมู่บ้าน
โนนทอง
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางคํา
แปลง ถึงบ้านนายสุ
เนตร

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนการดําเนิน
งานแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

220,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 15,411,189 130,000 400,000 5,134,200 360,000 820,000 1,793,200 1,523,820
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,830,000 20,000 1,850,000

รวม 476,380 9,763,136 200,000 16,084,075 52,096,000
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