
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง
อําเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,484,502 บาท
งบบุคลากร รวม 7,738,921 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก เดือนละ 20,400 บาท และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ๆ
 ละ 11,220 บาท/เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ๆ ละ 880 บาท/เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือน 1,750 และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ๆ ละ 880 บาท/เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 12 เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ดังนี
-ตําแหน่ง ประธานสภา เดือนละ  11,220 บาท
-ตําแหน่ง รองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท
-ตําแหน่ง สมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท
-ตําแหน่ง เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,995,001 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,659,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ในส่วนของสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 9 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ดังนี                                                               
- ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้
รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิมอืนๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ดังนี
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน 1
 อัตรา                                                                      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้
บริหาร สํานักงานปลัด อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี
- ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารระดับกลาง) เดือน
ละ 14,000/เดือน
- ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารระดับต้น)เดือน
ละ 3,500/เดือน
- ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด (อํานวยการต้น) เดือนละ 3,500/เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,848,421 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ พนักงานจ้างทัวไป สํานักปลัด อบต.รวมจํานวน 12
 อัตรา ที อบต.ทําสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง จังหวัดชัยภูมิ  ลงวันที 5 กรกฎาคม 2547 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป สํานักปลัด อบต.รวมจํานวน 10 อัตรา ตัง
จ่ายจาก       
เงินรายได้
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
- ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
- ตําแหน่ง คนงานทัวไป
- ตําแหน่ง นักการภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 3,585,781 บาท
ค่าตอบแทน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 410,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่ จํานวน 400,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษแก่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)
 (2) ค่าตอบแทนเกียวกับการคัดเลือก การตรวจ และประเมินผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯหลักเกณฑ์ทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทํา
การนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง ซึงปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ในส่วนของ
สํานักงานปลัด อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ในส่วนของสํานักงานปลัด อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 2,155,781 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,086,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตังไว้ 150,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้าง ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัด อบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังจ่ายไว้ 936,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน, ค่าจ้างเหมาบุคคลทําความ
สะอาด,ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าเช่าเครืองสูบนํา,ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีความคําพิพากษา,ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์,ค่าเบีย
ประกัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
 (1) ค่ารับรอง ตังไว้จํานวน 40,000 บาท 
โดยมีรายจ่ายดังนี 
1.1 ค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาเยียม
ชม ตรวจงาน หรือปฏิบัติงานเกียวกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 20,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)
 1.2 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และอืนๆทีเกียวข้อง จํานวน 20,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด  อบต.) 
                  
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่าง ๆ
 เช่น งานเข้าพรรษา งานออกพรรษา งานสงกรานต์ งานวันที 5 ธัน
วามหาราช และ 12 สิงหามหาราชินีและงานสําคัญอืนๆ เป็นค่าจัดสถาน
ที ค่าเช่าเครืองขยายเสียง เต็นท์, เวที ,ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าของขวัญของรางวัลและอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาอบต.สีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 96 ข้อ 5
 (สํานักปลัด อบต.) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพือให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดํารงชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาอบต.สีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7.1 ลําดับที 57 (สํานักปลัด อบต.)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม รวมทังการดูงานเพือพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 25◌ุ61 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผนพัฒนาอบต.สีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7.1 ลําดับที 58 (สํานักปลัด อบต.) 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างในส่วนของสํานักงานปลัด อบต. ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง จํานวน 39,781 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมการและจัดการเลือกตังนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้  21,679 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 18,102 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเทียววิถีเกษตรตําบลโนนทอง จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเทียววิถีเกษตรตําบล
โนนทอง  ในช่วงปลายฝนต้นหนาว  (งานของดีตําบลโนนทอง)  ประจําปี
งบประมาณ 2561  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปของรัฐบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาอบต.สีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 78 ลําดับที 18
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี หัว
เทียน ยางนอก ยางใน ไขควง และอุปกรณ์อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ และ
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถ
จักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล รถของหน่วยงานราชการที
องค์การบริหารส่วนตําบลขอสนับสนุน และเครืองมืออุปกรณ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น เครืองตัดหญ้า รถขุดไฮโดรลิก ฯลฯ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าทีราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ,ฟิวเจอร์บอร์ด,สี,วารสาร ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้าง
ล้างอัดภาพเพือประชาสัมพันธ์ และฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี, แผ่นดิสก์, แผ่น
โปรแกรม,หมึกคอมพิวเตอร์ และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ค่าไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีสังกัด อบต. รวมทังค่าไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ทีใช้ใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัด อบต.)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนที Website และ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 99,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก กว้าง 67 เซนติเมตร               
ยาว 4 ฟุต 3 ลินชัก
 เก้าอี สูง 50 เชนติเมตร ลึก 44 เซนติเมตร กว้าง 47 เซนติเมตร
 ขาเหล็กเบาะบุฟองนําหุ้มหนัง จํานวน 8 ชุด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาอบต.สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 107 ข้อ 12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 2 เครือง พร้อมเครืองพิมพ์ จํานวน 59,800 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
 จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลางแบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที 1 (27 หน้า/นาที)
ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legalและ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี(2561-2564) หน้าที 107
 ข้อที 13

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการเพือประกอบในการพิจารณากําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัด อบต.) 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต
พืนที จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนตําบลบ้านบัว สําหรับโครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 96 ข้อที 5

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ์ สําหรับโครงการจัด
งานวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 20,000 บาท เพือสนับ
สนุนการดําเนินงานของทีทําการปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ์ สําหรับ
โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธีต่างๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 100 ข้อที 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,051,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,416,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,416,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองคลัง  จํานวน  4
  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ดังนี
-ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง ทีควรได้รับตาม
ทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวด
ราคา คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง ผู้
แทนชุมชนในการทําหน้าทีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน (กองคลัง) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบทีกําหนด (กองคลัง) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนาต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผ่นทีภาษี ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผน
พัฒนาอบต.สีปี (พศ.2561-2564)หน้า 92 ข้อ 52
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการสช้สนามบิน ของ
พนักงาน ลูกจ้างในส่วนกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่นค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยานพาหนะทุกชนิด ครุภัณฑ์สํานัก
งาน
 เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปของรัฐบาล(กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ์อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และวัสดุสํานักงาน
อืนๆ ทีปรากฏในบัญชีพัสดุสํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา และอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ของรัฐบาล (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในวันสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในวัน
สําคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 71 ข้อ 4 (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าที หรือมีได้รับคําสังให้
ปฏิบัติหน้าทีประจําศูนย์ อปพร.ตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนน
ทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 13 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,964,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,829,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,829,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,653,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล กองการศึกษาตังจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 283,900 บาท และเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
จํานวน 1,369,100 บาท ดังนี
- ตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร และเงินเพิมพิเศษให้แก่ผู้อํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ 3,500 บาท ตังจายจาก
เงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา(ลูกจ้างประจํา) จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,898,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ในกองการศึกษาจํานวน 12 อัตรา ทีอบต.ทําสัญญา
จ้าง กับ อบต.โนนทองดังนี
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นจํานวนเงิน 146,280 บาท
- ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 11 อัตรา เป็นจํานวนเงิน 1,752,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,161,590 บาท และเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลจํานวน 590,410 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานและลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล(กองการ
ศึกษา) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้าง ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา อบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่นเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงาน ลูกจ้างใน
กองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม
ช้อนซ้อม แก้วนํา และอืนๆ (กองการศึกษา) ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,888,118 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,956,118 บาท
ค่าใช้สอย รวม 874,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถยนต์บริการรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนทอง รวมจํานวนทังสิน 280 วันๆละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 420,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผน
พัฒนาสีปี (2561-2564) หน้า 37 ลําดับที 39 (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห็งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในตําบลโนน
ทอง ประจําปี 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) ตามแผ่น
พัฒนา อบต. สีปี (2561-2564) หน้า 82 ลําดับที 2
โครงการจัดซือชุดนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชุดนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนา อบต. สีปี (2561-2564) หน้า 84 (ลําดับที 22)
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจา
ยจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา อบต. สี
ปี (2561-2564) หน้าที 86 ลําดับที 36
โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา อบต.สีปี  (2561-
2564) หน้าที 86 ลําดับที 34

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 289,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาลตามภารกิจถ่ายโอน(กองการศึกษา)
โครงการแสดงผลงานครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแสดงผลงานครูและเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา อบต. สี
ปี (2561-2564) หน้าที 86 (ลําดับที 32)
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ค่าวัสดุ รวม 2,082,118 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,268,718 บาท

(1) อาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม(นม)ให้แก่นักเรียนชันเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที 6 นักเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลโนนทอง 458 คนๆ ละ 7.82
 บาท/วัน จํานวน 260 เป็นเงิน 931,206 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปจากรัฐบาลตามภารกิจถ่ายโอน (กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา อบต
. สีปี (2561-2564) หน้าที 96 (ลําดับที 3 )
(2) อาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโนน
ทองจํานวน 337,512 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโนนทอง จํานวน 166 คนๆ ละ 7.82
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 337,512 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปจากรัฐบาลตามภารกิจถ่ายโอน (กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา อบ
ต. สีปี (2561-2564) หน้าที 96 (ลําดับที 3 )

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 813,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลโนน
ทอง จํานวน 166 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาลตามภารกิจถ่ายโอน(กองการศึกษา) ตามแผน
พัฒนา อบต. สีปี (2561-2564) หน้าที 96 (ลําดับที 2 ) กองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,932,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,932,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,932,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมในเขต
ตําบลโนนทอง จํานวน 1,832,000 บาท เพือจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนระดับประถมในเขตตําบลโนนทอง ตังแต่ชันเด็กเล็ก-ชัน
ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 6 โรงเรียน รวม 458 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลตาม
แผนพัฒนา อบต. สีปี (2561-2564) หน้าที 96 (ลําดับที 2 ) กองการ
ศึกษา
(2) เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนทอง จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนเพือดําเนินตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของกลุ่มพืนที
เกษตรสมบูรณ์ 3 ตําบลโนนทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ตามแผนพัฒนา อบต. สีปี (2561-2564) หน้าที 97 (ลําดับที 6 ) กอง
การศึกษา
(3) เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนเพือดําเนินการตามโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของ
ลูกเสือ-เนตรนารี ของเด็กนักเรียนของกลุ่มเกษตรสมบูรณ์ 3 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
(4) เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนเพือดําเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของกลุ่มพืนทีเกษตรสมบูรณ์ 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 81,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 81,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์ สําหรับให้ประจําหมู่บ้าน ตาม
ภารกิจการถ่ายโอน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผน
พัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 32 (ลําดับที 1 ) กองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 294,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 212,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 11  หมู่
บ้าน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  (สํานักปลัด อบต.) ตาม
แผนพัฒนา อบต.สีปี (2561-2564) หน้า 67 ข้อ 4
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า จํานวน 11 หมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล (สํานัก
ปลัด อบต.) ตามแผนพัฒนา อบต.สีปี (2561-2564) หน้า 68 ข้อ 13
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปจากรัฐบาล (สํานักปลัด) ตามแผนพัฒนา อบต.สี
ปี (2561-2564)  หน้า 67 ข้อ 2
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  จํานวน  11  หมู่บ้าน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล (สํานัก
ปลัด)ตามแผนพัฒนา อบต.สีปี (2561-2564) หน้า 67  ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  สําหรับเครืองพ่นหมอก
ควันกําจัดยุง หรือครุภัณฑ์อืนทีใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 82,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน เป็นค่าการดําเนินการในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
พืนที 11 หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท เพือให้ประชาชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
- การแก้ไข้ปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
- การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ตามแผนพัฒนา อบต. สีปี (2561-2564
) หน้าที 68 ข้อที 10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 956,000 บาท
งบบุคลากร รวม 906,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 906,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 3 ตําแหน่ง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี (กองสวัสดิการสังคม)
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายนเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง
สวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 160,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองสัวสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานตามหน้าทีใน
ช่วงเวลานอกราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้บริหาร
และลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองซึงมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ
สังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ของพนักงาน ลูกจ้างในกองสวัสดิการสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและครอบครัวแห่ง
ชาติ ตําบลโนนทอง ประจําปี 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 65 ข้อ 14

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,980,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,346,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,346,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล (กองช่าง) ดังนี
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา (กองช่าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้
แก่ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท (กองช่าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินทีเพิมให้แก่พนักงานจ้างในส่วนโยธา จํานวน 5
 อัตรา (กองช่าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ดังนี
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลหนัก จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง พนักงานผลิตนําประปา  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงิงนเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในกอง
ช่าง จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ดังนี
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง พนักงานผลิตนําประปา  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 234,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทํา
การนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของกอง
ช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 19,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตัังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจําซึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบที
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม ค่ารังวัดทีดิน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการล้าง อัดจัดทํา
แผนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับ ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเบียประกันค่าบริการอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าเบียพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาหรือสินไหมทด
แทน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้า หลอด
ไฟ สายไฟ เบรคเกอร์ ฯลฯ สําหรับติดตังเพิมเติม ซ่อมเปลียนหรือทด
แทน ไฟฟ้าสาธารณะทีเสียใช้งานไม่ได้ และเสือมสภาพในเขต อบต.ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปของรัฐบาล (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปลงทาสี ปูน หิน ทราย เหล็ก
เส้น ท่อ คสล. ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน ท่อนํา ยางแอสฟัลท์
ยาง มะตอย ยางมะตอยนํา หินคลุก และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม
อ่าง ล้างมือ และอุปกรณ์อืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปของ
รัฐบาล (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซี
ซี จํานวน 1 คัน คุณลักษณะและรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผนพัฒนา อบต. สี
ปี (2561-2564) หน้าที 108 ข้อที 23

วันทีพิมพ์ : 17/10/2561  10:41:55 หน้า : 16/22



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตําบลโนน
ทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 480,000  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จากรัฐบาล (สํานักปลัด) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 150,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนเพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 64 ข้อ
ที 13
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล ประจําปี 2562-2565 เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพของตําบลให้มีความเข้มแข็ง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตาม
แผนพัฒนาสีปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 7.1 ลําดับที 54 (สํานัก
ปลัด) 
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนทัวไป จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพอก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ประชาชนทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผน
พัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 64 ข้อที 12
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตาามแผน
พัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 64 ข้อ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ์สําหรับ
โครงการเพิมประสิทธิภาพการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  การจัดการระเบียบสังคมอําเภอเกษตรสมบูรณ์  จํานวนเงิน 20,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 3 ลําดับที 12  (สํานักปลัด)
(2) เงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการอําเภอเกษตรสมบูรณ์สําหรับโครงการเชิดชู
เกียรติหมู่บ้านพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที
ทํากรปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ์ เพือดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติหมู่
บ้านพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินทอง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ลําดับ
ที 42   
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดโนนทองคัพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดโนนทอง
คัพ ประปีงบประมาณ 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการ
ศึกษา) ตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564) หน้าที 96 ข้อที 4 
โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล (สํานักปลัด อบต.) ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 96 ข้อที 4

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาหรือเครืองออกกําลัง
กาย เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ตระกร้อ และ วัสดุกีฬาอืนๆ เพือ
มอบให้หมู่บ้านในเขตตําบลโนนทอง เพือให้เยาวชนและประชาชนได้เล่น
กีฬา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในโครงการร่วมจัดงานและแสดงนิทรรศการและออกร้านใน
งานพระไกรสิงหนาท

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการร่วมจัดงานและแสดงนิทรรศการและ
ออกร้านในงานพระไกรสิงหนาท ประจําปี 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปจากรัฐบาล ตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 85 ข้อที 29
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในตําบลโนนทอง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการจัดประเพณีลอยกระทงในตําบลโนนทอง ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผน
พัฒนา 4 ปี (2561-2564) หน้าที 83 (ลําดับที 11)
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถินประเพณีหล่อเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถินประเพณี
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ตังจายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ตามแผน
พัฒนา 4 ปี (2561-2564)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที 6 จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่
ที 6 สายทางแยกคอสะพานบ้านแก้งตาดไซไทางสายหน้าบ้านนายบุญ
เถือน หงษ์วิลัย กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือ
มีพืนทีในการซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. รายละเอียดตามแปลน
ของ อบต.โนนทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏตาม
แผนพัฒนา อบต.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อที 3
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที 7 จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งตาด
ไซ หมู่ที 7 สายทางสะพานข้ามนําพรม บ้านแก้งตาดไซ ถึง สายทางกลาง
หมู่บ้าน (ต่อจากสายทางเดิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา
เฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีในการซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแปลนของ อบต.โนนทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อ
ที 3
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที 2 จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่
ที 2 สายแยกคอสะพานทางเข้าหมู่บ้านโนนเขวา (ต่อจากสายทาง
เดิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีใน
การซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. รายละเอียดตามแปลนของ อบต.โนน
ทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต
.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อที 3
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่
ที 10

จํานวน 500,000 บาท

เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทองเมือง
ใหม่ หมู่ที 10 สายศาลาทางเข้าหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ ถึง ถนนกลาง
บ้านไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง (ต่อจากสายทาง
เดิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีใน
การซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. รายละเอียดตามแปลนของ อบต.โนน
ทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต
.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อที 3
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งสิบสี หมู่ที 4 จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งสิบสี หมู่
ที 4 สายสีแยกหน้าโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสีราษฎร์
บํารุง กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีใน
การซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. รายละเอียดตามแปลนของ อบต.โนน
ทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต
.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อที 3
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านเล่า หมู่ที 3 จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านเล่า หมู่
ที 3 สายทางถนนลาดยาง บ้านยาง-บ้านกลาง เข้าบ้านเล่า ทางทิศตะวัน
ออก สายตาปู่บ้าน (ต่อจากสายทาง
เดิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีใน
การซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. รายละเอียดตามแปลนของ อบต.โนน
ทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต
.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อที 3
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที 1 จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่
ที 1 สายคลองชลประทานไป หน้าโรงเรียนบ้านโนน
ทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีใน
การซ่อมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. รายละเอียดตามแปลนของ อบต.โนน
ทอง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา อบต
.สีปี (2561-2564) หน้าที 48 ข้อที 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกไม้ผล จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผล  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 76  ข้อ 8  (สํานักงานปลัด)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักปลอดสาร
พิษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสีปี  (พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 76  ข้อ 4 (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนา อบต.สีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 79  ข้อ 21  (สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักษ์นํา รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน" จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท  ทรงพระ
ชนมพรรษา  7 รอบ 84  พรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและ
ป่าไม้  รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนชาวไทยในการรักษาสิงแวด
ล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปของ
รัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที  31  พฤษภาคม  2559 ตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81  ข้อ 5
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
ไฮโดรลิก  เป็นต้น  สําหรับรถขุดไฮโดรลิก เพือใช้ในการปฏิบัติงานภาย
ในตําบลโนนทอง  ตามโครงการต่าง ๆ  เช่น  งานแหล่งนํา  และงาน
อืนๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อพีวีซี  อุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ระบบประปา  สําหรับใช้ในกิจการประปาที อบต.โนนทองรับผิดชอบ
บริหารกิจการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารส้ม ครอลีน สําหรับใช้ในกิจการประปาที อบต
.โนนทองรับผิดชอบบริหารกิจการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล (สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,295,480 บาท
งบกลาง รวม 13,295,480 บาท
งบกลาง รวม 13,295,480 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง อบต
.โนนทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,421,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตําบลโนนทอง จํานวนทังสิน 1044
 คน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลตามภารกิจถ่ายโอน ดังนี
1.ผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี จํานวน 612 คนๆละ 600
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,406,400 บาท
2.ผู้สูงอายุระหว่าง 70-79 ปี จํานวน 308 คนๆละ 700
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,587,200 บาท
3.ผู้สูงอายุระหว่าง 80-89 ปี จํานวน 125 คนๆละ 800
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,200,000 บาท
4.ผู้สูงอายุ 90 ปี จํานวน 19 คนๆละ 1000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 228,000 บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,955,200 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพคนพิการ ภายในตําบลโนนทอง จํานวน 412 คนๆ
ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,955,200  บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ติดเชือเอดส์ทีได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ คนละ 500 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 30 คน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลตามภารกิจ
ถ่ายโอน
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ซึง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไข้เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
.2543 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่าย จะกําหนดให้มีเงินสํารองเพือกรณี
ทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลโนนทอง ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 178,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย โดยกําหนดอัตราเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินของ อบต.ในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง

อําเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 46,850,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 97,760 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 44,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 35,760 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 286,910 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,640 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 280,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 270 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้น้อยลงกว่าปีทีผ่านมาเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงในรอบปีทีผ่านมา 2559
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 500,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 62,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 60,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
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หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,618,300 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,102,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ภาษีสุรา จํานวน 1,550,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,100,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
อากรประมง จํานวน 1,300 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 200,000 บาท
ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2559

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,982,030 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,982,030 บาท

ตังงบประมาณรายรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในรอบปีที
ผ่านมา 2560
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