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ส#วนท่ี 1 

 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ#าย 

ประจำป;งบประมาณ  พ.ศ.  2563 

 

ของ 

องคDการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 

อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา 
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คำแถลงงบประมาณ 
 

ประกอบงบประมาณรายจ>ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   
               

ท#านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคDการบริหารส#วนตำบลโนนประดู#       

 

              บัดนี้ถึงเวลาที่ผู "บริหารขององคNการบริหารส>วนตำบลโนนประดู> จะได"เสนอร>างข"อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ>ายประจำป3ต>อสภาองคNการบริหารส>วนตำบลโนนประดู>อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  

ผู"บริหารองคNการบริหารส>วนตำบลโนนประดู>จึงขอชี้แจงให"ท>านประธานและสมาชิกทุกท>านได"ทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต>อไปนี ้
 

1. สถานะการคลัง 
   

1.1 งบประมาณรายจ>ายทั่วไป 
    

ในป3งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคNกรปกครองส>วน

ท"องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,837,618.09 บาท 
    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,276,570.89 บาท 
    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,243,758.10 บาท 
    

1.1.4 รายการที่ได"กันเงินไว"แบบก>อหนี้ผูกพันและยังไม>ได"เบิกจ>าย 

จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    

1.1.5 รายการที่ได"กันเงินไว"โดยยังไม>ได"ก>อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 

โครงการ รวม 360,829.00 บาท 
   

1.2 เงินกู"คงค"าง จำนวน 0.00 บาท 
  

2. การบริหารงบประมาณ ในป;งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
  

(1) รายรับจริง จำนวน 24,342,120.54 บาท ประกอบด"วย 
    

หมวดภาษีอากร จำนวน 130,707.91 บาท 
   

หมวดค>าธรรมเนียม ค>าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 106,434.50 บาท 
   

หมวดรายได"จากทรัพยNสิน จำนวน 134,274.52 บาท 
   

หมวดรายได"จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยN จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด จำนวน 68,700.00 บาท 
   

หมวดรายได"จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
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หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 12,445,181.61 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 11,456,822.00 บาท 
  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให"โดยระบุวัตถุประสงคN จำนวน 768,621.50 บาท 

  

(3) รายจ>ายจริง จำนวน 18,142,045.20 บาท ประกอบด"วย 
   

งบกลาง จำนวน 6,297,736.24 บาท 
   

งบบุคลากร จำนวน 5,901,769.39 บาท 
   

งบดำเนินงาน จำนวน 3,425,859.57 บาท 
   

งบลงทุน จำนวน 1,330,000.00 บาท 
   

งบรายจ>ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,186,680.00 บาท 
  

(4) รายจ>ายที่จ>ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให"โดยระบุวัตถุประสงคN จำนวน 768,621.50 บาท 
  

(5) รายจ>ายที่จ>ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
  

(6) รายจ>ายที่จ>ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
  

(7) รายจ>ายที่จ>ายจากเงินกู" จำนวน 0.00 บาท 

                

3. งบเฉพาะการ 
 

  

ประเภทกิจการประปา   กิจการอบต.โนนประดู# 
   

ป3งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
    

รายรับจริง จำนวน 828,063.35 บาท 
    

รายจ>ายจริง จำนวน 586,303.60 บาท 
    

กำไรสะสม จำนวน 241,759.75 บาท 
    

เงินสะสม จำนวน 1,039,188.32 บาท 
    

ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
    

กู"เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จำนวน 0.00 บาท 
    

ยืมเงินสะสมจากองคNการบริหารส>วนตำบล จำนวน 0.00 บาท 
    

เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,281,448.07 บาท 
    

ทรัพยNรับจำนำ จำนวน 0.00 บาท 
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  คำแถลงงบประมาณ     
  ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563     

องคNการบริหารส>วนตำบลโนนประดู> อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 

  รายรับจริง  
ป; 2561 

ประมาณการ 
 ป; 2562 

ประมาณการ  
ป; 2563 

รายไดTจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 122,871.78 137,000.00 89,500.00 

  หมวดค>าธรรมเนียม ค>าปรับ และใบอนุญาต 191,172.80 27,000.00 24,400.00 

  หมวดรายได"จากทรัพยNสิน 154,921.56 120,500.00 150,500.00 

  หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด 160,085.00 86,500.00 86,500.00 

  หมวดรายได"จากทุน 1,300.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายไดTจัดเก็บเอง 630,351.14 372,000.00 351,900.00 

รายไดTที่รัฐบาลเก็บแลTวจัดสรรใหTองคDกรปกครอง
ส#วนทTองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,995,025.15 14,445,000.00 14,844,220.00 

รวมรายไดTที่รัฐบาลเก็บแลTวจัดสรร
ใหTองคDกรปกครองส#วนทTองถิ่น 

14,995,025.15 14,445,000.00 14,844,220.00 

รายไดTที่รัฐบาลอุดหนุนใหTองคDกรปกครองส#วน
ทTองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,452,433.00 12,062,200.00 12,088,880.00 

รวมรายไดTที่รัฐบาลอุดหนุนใหT
องคDกรปกครองส#วนทTองถิ่น 

11,452,433.00 12,062,200.00 12,088,880.00 

รวม 27,077,809.29 26,879,200.00 27,285,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ#ายประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายจ#าย รายจ#ายจริงป; 

2561 
ประมาณการ ป; 

2562 
ประมาณการ ป; 

2563 

จ#ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 7,048,238.00 7,509,142.00 7,554,801.00 

  งบบุคลากร 6,900,553.00 9,301,050.00 9,488,972.00 

  งบดำเนินงาน 4,789,140.18 5,754,258.00 5,753,427.00 

  งบลงทุน 2,654,827.72 2,924,750.00 2,868,800.00 

  งบรายจ>ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,326,570.00 1,370,000.00 1,599,000.00 

รวมจ#ายจากงบประมาณ 22,737,328.90 26,879,200.00 27,285,000.00 

รวม 22,737,328.90 26,879,200.00 27,285,000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข"อบัญญัติงบประมาณ ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
8 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ>ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค@การบริหารส>วนตำบลโนนประดู> อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด0าน/แผนงาน 
รายจ6ายจริง ประมาณการ 

ป9 2559 ป9 2560 ป9 2561 ป9 2562 ยอดต6าง (%) ป9 2563 

1) ด0านบริหารงานทั่วไป       

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,240,247.28 8,467,159.4 8,471,254.41 10,140,730 -0.17% 10,123,272 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 145,915 112,525 188,390 95,000 0.00% 95,000 

2) ด0านบริการชุมชนและสังคม       

    2.1 แผนงานการศึกษา 2,211,566.26 3,126,319.04 3,008,143.34 3,356,288 6.51% 3,574,647 

    2.2 แผนงานสาธารณสุข 538,022.45 550,838 642,664 625,220 -2.72% 608,210 

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห@ 449,380 24,840 20,000 20,000 100.00% 40,000 

    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 810,374 530,656 547,158.68 760,110 95.40% 1,485,270 

    2.5 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน 432,572 277,771 220,004 271,240 -0.56% 221,000 

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 584,343 370,742 366,187 469,540 2.65% 482,000 
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คำแถลงงบประมาณ (ต6อ) 

ประกอบงบประมาณรายจ>ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค@การบริหารส>วนตำบลโนนประดู> อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด0าน/แผนงาน 
รายจ6ายจริง ประมาณการ 

ป9 2559 ป9 2560 ป9 2561 ป9 2562 ยอดต6าง (%) ป9 2563 

3) ด0านการเศรษฐกิจ       

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,299,799.44 2,386,899.32 2,114,629 3,054,750 -2.81% 2,968,800 

    3.2 แผนงานการเกษตร 53,180 91,037 110,660.47 142,000 -7.04% 132,000 

    3.3 แผนงานการพาณิชย@ - - - - - - 

4) ด0านการดำเนินงานอื่น       

   4.1 แผนงานงบกลาง 1,233,144.05 6,681,543.95 7,048,238 7,944,322 -4.90% 7,554,801 

รวมทุกแผนงาน  15,998,543.48 22,620,330.71 22,737,328.9 26,879,200 1.51% 27,285,000 
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ส#วนท่ี 2 

ข+อบัญญัติ 

 

เร่ือง 

 

งบประมาณรายจ#าย 

ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ของ 

องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร>างข"อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ>าย 

ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องคAการบริหารส>วนตำบลโนนประดู> 

อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

        

ด+าน ยอดรวม 

ด+านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,123,272 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000 

ด+านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,574,647 

  แผนงานสาธารณสุข 608,210 

  แผนงานสังคมสงเคราะหA 40,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,485,270 

  แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน 221,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 482,000 

ด+านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,968,800 

  แผนงานการเกษตร 132,000 

ด+านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 7,554,801 

งบประมาณรายจ#ายทั้งสิ้น 27,285,000 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริหารงานทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งาน 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 

(00111) 
งานบริหารงานคลัง 

(00113) 
รวม 

งบบุคลากร 5,732,112 1,674,160 7,406,272 

    เงินเดือน (ฝbายการเมือง) 2,223,480 0 2,223,480 

    เงินเดือน (ฝbายประจำ) 3,508,632 1,674,160 5,182,792 

งบดำเนินงาน 2,071,900 625,100 2,697,000 

    ค>าตอบแทน 297,500 219,100 516,600 

    ค>าใช"สอย 1,009,400 336,000 1,345,400 

    ค>าวัสด ุ 310,000 60,000 370,000 

    ค>าสาธารณูปโภค 455,000 10,000 465,000 

งบรายจ#ายอื่น 20,000 0 20,000 

    รายจ>ายอื่น 20,000 0 20,000 

                                             รวม 7,824,012 2,299,260 10,123,272 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริหารงานทั่วไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งาน 
 
งบ 

งานปaองกันภัยฝcายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

(00123) 
รวม 

งบดำเนินงาน 95,000 95,000 

    ค>าตอบแทน 33,600 33,600 

    ค>าใช"สอย 51,400 51,400 

    ค>าวัสด ุ 10,000 10,000 

                                             รวม 95,000 95,000 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) 

งาน 
 
งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
(00211) 

งานระดับก#อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

(00212) 

งานศึกษาไม#
กำหนดระดับ 

 
(00214) 

รวม 

งบบุคลากร 773,040 580,000 0 1,353,040 

    เงินเดือน (ฝbายประจำ) 773,040 580,000 0 1,353,040 

งบดำเนินงาน 304,600 975,007 60,000 1,339,607 

    ค>าตอบแทน 121,600 0 0 121,600 

    ค>าใช"สอย 163,000 494,040 60,000 717,040 

    ค>าวัสด ุ 20,000 480,967 0 500,967 

งบเงินอุดหนุน 0 882,000 0 882,000 

    เงินอุดหนุน 0 882,000 0 882,000 

                                             รวม 1,077,640 2,437,007 60,000 3,574,647 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งาน 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
(00221) 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
(00223) 

รวม 

งบดำเนินงาน 370,540 37,670 408,210 

    ค>าใช"สอย 285,540 5,000 290,540 

    ค>าวัสด ุ 85,000 32,670 117,670 

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

                                             รวม 370,540 237,670 608,210 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสังคมสงเคราะหF (00230) 

งาน 
 
งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะหF 
(00232) 

รวม 

งบดำเนินงาน 40,000 40,000 

    ค>าใช"สอย 40,000 40,000 

                                             รวม 40,000 40,000 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งาน 
 
งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟaาถนน 
 
 
 

(00242) 

งานกำจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 
(00244) 

รวม 

งบบุคลากร 729,660 0 0 729,660 

    เงินเดือน (ฝbายประจำ) 729,660 0 0 729,660 

งบดำเนินงาน 385,610 20,000 50,000 455,610 

    ค>าตอบแทน 157,610 0 0 157,610 

    ค>าใช"สอย 168,000 0 50,000 218,000 

    ค>าวัสด ุ 60,000 20,000 0 80,000 

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000 

    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000 

                                             รวม 1,115,270 320,000 50,000 1,485,270 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน (00250) 

งาน 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร+าง

ความเข+มแข็งของ
ชุมชน 

(00251) 

งานส#งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข+มแข็งชุมชน 

 
(00252) 

รวม 

งบดำเนินงาน 51,000 135,000 186,000 

    ค>าใช"สอย 41,000 130,000 171,000 

    ค>าวัสด ุ 10,000 5,000 15,000 

งบเงินอุดหนุน 5,000 30,000 35,000 

    เงินอุดหนุน 5,000 30,000 35,000 

                                             รวม 56,000 165,000 221,000 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งาน 
 
งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(00262) 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท+องถิ่น 

(00263) 
รวม 

งบดำเนินงาน 190,000 110,000 300,000 

    ค>าใช"สอย 140,000 110,000 250,000 

    ค>าวัสด ุ 50,000 0 50,000 

งบเงินอุดหนุน 0 182,000 182,000 

    เงินอุดหนุน 0 182,000 182,000 

                                             รวม 190,000 292,000 482,000 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านการเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

งาน 
 
งบ 

งานก#อสร+างโครงสร+างพื้นฐาน 
(00312) 

รวม 

งบดำเนินงาน 100,000 100,000 

    ค>าใช"สอย 100,000 100,000 

งบลงทุน 2,868,800 2,868,800 

    ค>าที่ดินและสิ่งก>อสร"าง 2,868,800 2,868,800 

                                             รวม 2,968,800 2,968,800 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านการเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานการเกษตร (00320) 

งาน 
 
งบ 

งานส#งเสริม
การเกษตร 
(00321) 

งานอนุรักษFแหล#ง
น้ำและปcาไม+ 

(00322) 
รวม 

งบดำเนินงาน 122,000 10,000 132,000 

    ค>าใช"สอย 122,000 10,000 132,000 

                                             รวม 122,000 10,000 132,000 
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รายจ#ายตามงานและงบรายจ#าย 
องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด+านการดำเนินงานอื่น (00400) 

แผนงานงบกลาง (00410) 

งาน 
 
งบ 

งบกลาง 
(00411) 

รวม 

งบกลาง 7,554,801 7,554,801 

    งบกลาง 7,554,801 7,554,801 

                                             รวม 7,554,801 7,554,801 
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ข+อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ#าย ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคFการบริหารส#วนตำบลโนนประดู# 
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

         
โดยที่เปdนการสมควรตั้งงบประมาณรายจ>ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคAการบริหารส>วนตำบล พ.ศ.2537 รวมถึงแก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 87 จึงตราข"อบัญญัติขึ้นไว"โดยความเห็นชอบของสภาองคAการบริหารส>วนตำบลโนนประดู> และโดย

อนุมัติของนายอำเภอสีดา 

 ข"อ 1. ข"อบัญญัติ นี้เรียกว>า ข"อบัญญัติงบประมาณรายจ>ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ข"อ 2. ข"อบัญญัติ นี้ให"ใช"บังคับตั้งแต>วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปdนต"นไป 

 ข"อ 3. งบประมาณรายจ>ายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปdนจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,295,000 บาท 

 
ข"อ 4. งบประมาณรายจ>ายทั่วไป จ>ายจากรายได"จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เปdนจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,285,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได"ดังนี ้
         

แผนงาน ยอดรวม 

ด+านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,123,272 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000 

ด+านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,574,647 

  แผนงานสาธารณสุข 608,210 

  แผนงานสังคมสงเคราะหA 40,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,485,270 

  แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน 221,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 482,000 

 ด+านการเศรษฐกิจ   

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,968,800 

 แผนงานการเกษตร 132,000 
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 แผนงาน (ต#อ) ยอดรวม 

ด+านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 7,554,801 

งบประมาณรายจ#ายทั้งสิ้น 27,285,000 
         

 ข"อ 5. งบประมาณรายจ>ายเฉพาะการ จ>ายจากรายได" เปdนจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010,000 บาท ดังนี้  
 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 15,048 

งบบุคลากร 120,000 

งบดำเนินงาน 849,952 

งบลงทุน 25,000 

รวมรายจ#าย 1,010,000 
         

 

 

ข"อ 6. ให"นายกองคAการบริหารส>วนตำบลโนนประดู> ปฏิบัติการเบิกจ>ายเงินงบประมาณที่ได"รับอนุมัติให"

เปdนไปตามระเบียบการเบิกจ>ายเงินขององคAการบริหารส>วนตำบล 
          

ข"อ 7. ให"นายกองคAการบริหารส>วนตำบลโนนประดู>   มีหน"าที่รักษาการให"เปdนไปตามบัญญัตินี ้
    
  

ประกาศ ณ วันที ่     กันยายน 2562 
       

 
   

 

   (นายวีรวิทยA  เคียนจังหรีด) 

   
ปลัดองคAการบริหารส>วนตำบล ปฏิบัติหน"าที ่

นายกองคAการบริหารส>วนตำบลโนนประดู> 

อนุมัต ิ  
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แปรายงานประมาณการรายรับ 

ประจำป3งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค<การบริหารส@วนตำบลโนนประดู@ 

อำเภอ สีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  

  

รายรับจริง ประมาณการ 

ป1 2559 ป1 2560 ป1 2561 ป1 2562 ยอดต;าง (%) ป1 2563 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร"าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 19,036.67 20,608.00 41,708.00 45,000.00 -88.89 % 5,000.00 

     ภาษีบำรุงท"องที ่ 83,396.80 82,306.40 79,041.78 90,000.00 -99.44 % 500.00 

     ภาษีปZาย 616.00 1,722.00 2,122.00 2,000.00 100.00 % 4,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 103,049.47 104,636.40 122,871.78 137,000.00     89,500.00 

หมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับ และใบอนุญาต               

     ค@าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 911.80 776.00 960.30 1,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค@าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,412.00 2,316.00 1,375.00 2,500.00 -60.00 % 1,000.00 

     ค@าธรรมเนียมป^ด โปรย ติดตั้งแผ@นประกาศหรือ

แผ@นปลิวเพื่อการโฆษณา 
240.00 280.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค@าธรรมเนียมใบอนุญาตเปbนผู"ควบคุม 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 % 0.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ป1 2559 ป1 2560 ป1 2561 ป1 2562 ยอดต;าง (%) ป1 2563 

     ค@าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย< 0.00 190.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค@าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,000.00 3,200.00 3,900.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค@าปรับผู"กระทำผิดกฎหมายการปZองกันและระงับ

อัคคีภัย 
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค@าปรับผู"กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด

และความเปbนระเบียบเรียบร"อยของบ"านเมือง 
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค@าปรับผู"กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค@าปรับผู"กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ"า 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00 

     ค@าปรับผู"กระทำผิดกฎหมายและข"อบังคับท"องถิ่น 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค@าปรับการผิดสัญญา 168,427.00 320,872.00 170,687.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค@าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล

ฝอย 
6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

     ค@าใบอนุญาตประกอบการค"าสำหรับกิจการที่เปbน

อันตรายต@อสุขภาพ 
8,500.00 7,200.00 7,500.00 7,500.00 0.00 % 7,500.00 

     ค@าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 475.00 800.00 375.00 800.00 -37.50 % 500.00 

รวมหมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับ และใบอนุญาต 188,965.80 335,634.00 191,172.80 27,000.00     24,400.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ป1 2559 ป1 2560 ป1 2561 ป1 2562 ยอดต;าง (%) ป1 2563 

หมวดรายไดRจากทรัพยUสิน               

     ค@าเช@าหรือบริการสถานที ่ 0.00 0.00 2,000.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ดอกเบี้ย 145,969.97 138,380.61 152,921.56 120,000.00 25.00 % 150,000.00 

รวมหมวดรายไดRจากทรัพยUสิน 145,969.97 138,380.61 154,921.56 120,500.00     150,500.00 

หมวดรายไดRเบ็ดเตล็ด               

     ค@าจำหน@ายเศษของ 3,800.00 720.00 0.00 3,000.00 -83.33 % 500.00 

     ค@าขายแบบแปลน 23,000.00 18,000.00 56,000.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00 

     ค@ารับรองสำเนาและถ@ายเอกสาร 2,373.00 5,738.00 4,515.00 3,500.00 14.29 % 4,000.00 

     รายได"เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 60,150.00 92,195.00 99,570.00 70,000.00 14.29 % 80,000.00 

รวมหมวดรายไดRเบ็ดเตล็ด 89,323.00 116,653.00 160,085.00 86,500.00     86,500.00 

หมวดรายไดRจากทุน               

     ค@าขายทอดตลาดทรัพย<สิน 0.00 9,347.00 1,300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายไดRจากทุน 0.00 9,347.00 1,300.00 1,000.00     1,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค@าธรรมเนียมรถยนต<และล"อเลื่อน 299,957.36 480,863.80 479,165.23 430,000.00 2.33 % 440,000.00 

     ภาษีมูลค@าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 8,358,114.56 8,558,855.41 8,767,816.85 8,600,000.00 1.75 % 8,750,220.00 

     ภาษีมูลค@าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได"ฯ 1,739,838.07 1,702,541.63 1,837,701.90 1,700,000.00 5.88 % 1,800,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ป1 2559 ป1 2560 ป1 2561 ป1 2562 ยอดต;าง (%) ป1 2563 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 104,178.17 88,729.25 88,498.34 90,000.00 0.00 % 90,000.00 

     ภาษีสุรา 802,159.77 809,716.08 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 1,725,452.29 1,951,320.46 3,122,701.57 3,100,000.00 6.45 % 3,300,000.00 

     ค@าภาคหลวงแร@ 44,198.21 50,005.16 44,960.14 50,000.00 -10.00 % 45,000.00 

     ค@าภาคหลวงป^โตรเลียม 27,365.14 25,271.63 24,360.12 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

     ค@าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
419,280.00 378,909.00 629,821.00 450,000.00 -12.44 % 394,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,520,543.57 14,046,212.42 14,995,025.15 14,445,000.00     14,844,220.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ

หน"าที่และภารกิจถ@ายโอนเลือกทำ 
4,757,416.00 11,342,551.00 11,452,433.00 12,062,200.00 0.22 % 12,088,880.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,757,416.00 11,342,551.00 11,452,433.00 12,062,200.00     12,088,880.00 

รวมทุกหมวด 18,805,267.81 26,093,414.43 27,077,809.29 26,879,200.00     27,285,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ3ายทั่วไป 
ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                     ตั้งไว= 27,285,000 บาท 

รายได=จัดเก็บเอง  

 

หมวดภาษีอากร                                                                               ตั้งไว= 89,500 บาท 
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร=าง                               ตั้งไว= 80,000 บาท 
   คำชี้แจง เปNนประมาณการรายรับที่ตั้งขึ้นใหมAตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งกAอสร"าง พ.ศ.2562  

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   ตั้งไว= 5,000 บาท 

    

คำชี้แจง ประมาณการไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมาเนื่องจาก มีการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

           แตAคาดวAาจะมีการประเมินภาษีย"อนหลัง 

  ภาษีบำรุงท=องที ่                                          ตั้งไว=  500 บาท  

    

คำชี้แจง ประมาณการต่ำกวAาป3ที่ผAานมาเนื่องจากมีการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

           แตAคาดวAาจะมีการประเมินภาษีย"อนหลัง 

  ภาษีปOาย                                                   ตั้งไว= 4,000 บาท 

    คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจากคาดวAาจะจัดเก็บภาษีจากปYายที่มีการติดตั้งในพื้นที ่

 หมวดค3าธรรมเนียม ค3าปรับ และใบอนุญาต                                          ตั้งไว=รวม 24,400 บาท 

  ค3าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              ตั้งไว=  1,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมาเนื่องจากคาดวAาตามสภาพเศรษฐกิจที่ประชาชนจะมาขอ

อนุญาตปลูกสร"างอาคาร 

  
ค3าธรรมเนียมปVด โปรย ติดตั้งแผ3นประกาศหรือแผ3นปลิวเพื่อการโฆษณา  
                                                             ตั้งไว= 200 บาท 

    คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาเนื่องจากคาดวAาจะจัดเก็บได"ตามสภาพเศรษฐกิจ 

  ค3าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย\                ตั้งไว= 200 บาท 

    

คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาเนื่องจากได"รับการโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย=ตาม

สภาพเศรษฐกิจที่ผู"ประกอบการมาขอจดทะเบียน 
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  ค3าธรรมเนียมอื่น ๆ                                       ตั้งไว= 3,000 บาท 

    

คAาธรรมเนียมในการขุดดิน ถมดิน 

คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมา เนื่องจากคาดวAาจะมีการขออนุญาตตามข"อบัญญัติท"องถิน่ใช"

บังคับในพื้นที่องค=การบริหารสAวนตำบล คAาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไมAเข"าลักษณะประเภทคAาธรรมเนียนที่ตั้ง

รับไว" 

  ค3าปรับผู=กระทำผิดกฎหมายการปOองกันและระงับอัคคีภัย   ตั้งไว= 200 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาตามข"อบัญญัติควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุbนละอองจาก

การเผา พ.ศ.2554 

  
ค3าปรับผู=กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป`นระเบียบเรียบร=อยของบ=านเมือง  
                                                               ตั้งไว= 200 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาตามอำนาจหน"าที่การบังคับใชักฎหมายคAาปรับผู"กระทำผิด

กฎหมายสาธารณสุข 

  ค3าปรับผู=กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข                ตั้งไว= 200 บาท 

  
คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาตามอำนาจหน"าที่การบังคับใชักฎหมายคAาปรับผู"กระทำผิด

กฎหมายสาธารณสุข 

  ค3าปรับผู=กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ=า             ตั้งไว= 200 บาท 

    คำชี้แจง ประมาณรายรับขึ้นใหมAตามกฎหมายโรคพิษสุนัขบ"า 

  ค3าปรับผู=กระทำผิดกฎหมายและข=อบังคับท=องถิ่น      ตั้งไว= 200 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาเนื่องจากคาดวAาจะมีการตราข"อบัญญัติท"องถิ่นใช"บังคับใน

พื้นที่องค=การบริหารสAวนตำบล 

  ค3าปรับการผิดสัญญา                                      ตั้งไว= 5,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมา เนื่องจากคาดวAาจะเรAงรัด ผู"รับจ"างให"ปฏิบัติตามเงื่อนไข

สัญญา 

  ค3าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  ตั้งไว= 6,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจากคาดวAาจะมีการขออนุญาตตามข"อบัญญัติท"องถิ่นใช"

บังคับในพื้นที่องค=การบริหารสAวนตำบล 

  
ค3าใบอนุญาตประกอบการค=าสำหรับกิจการที่เป`นอันตรายต3อสุขภาพ 

                                 ตั้งไว= 7,500  บาท 

    

คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาเนื่องจากคาดวAาจะมีการขออนุญาตตามข"อบัญญัติท"องถิ่นใช"

บังคับในพื้นที่องค=การบริหารสAวนตำบลตามสภาพเศรษฐกิจ 
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  ค3าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 ตั้งไว= 500 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกวAาป3ที่ผAานมา ตามสภาพเศรษฐกิจ 

 หมวดรายได=จากทรัพย\สิน                                                             ตั้งไว=รวม 150,500 บาท 

  ค3าเช3าหรือบริการสถานที่                              ตั้งไว= 500 บาท 

    คำชี้แจง  ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมา ตามผู"มาใช"บริการห"องประชุมอบต.จากหนAวยงานภายนอก 

  ดอกเบี้ย                                                  ตั้งไว= 150,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารมีแนวโน"มสูงขึ้น

ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

 หมวดรายได=เบ็ดเตล็ด                                                                  ตั้งไว=รวม 86,500 บาท 
  ค3าจำหน3ายเศษของ                                      ตั้งไว= 500 บาท 

    
คำชี้แจง  ประมาณการรับไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจากคาดวAาการจำหนAายเศษวัสดุครุภัณฑ=หมดสภาพ

การใช"งาน 

  ค3าขายแบบแปลน                                        ตั้งไว= 2,000 บาท 

    
คำชี้แจง  ประมาณการไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจาก คาดวAาจะมีการขายแบบแปลน โครงการได"ตาม

โครงการที่จัดทำประจำป3 ลดลงตามปริมาณโครงการที่ตั้งประมาณการรายจAายไว" 

  ค3ารับรองสำเนาและถ3ายเอกสาร                       ตั้งไว= 4,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการสูงกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจากคาดวAาจะมีรายรับข"ามาจากการใช"บริการข"อมูล

ขAาวสารขององค=การบริหารสAวนตำบลและข"อมูลทั่วไปตามสภาพเศรษฐกิจ 

  รายได=เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                  ตั้งไว= 80,000 บาท 

    

1.เงินอุดหนุน/เงินชดเชยที่สถาบันการแพทย\ฉุกเฉินแห3งชาติจัดสรรให=กับหน3วยบริการ  
ประมาณการไว= 78,000 บาท  

ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมาเนื่องจากองค=การบริหารสAวนตำบลได"ปรับปรุงระบบการให"บริการ

การแพทย=ฉุกเฉินให"มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2.รายได=เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 2,000 บาท  
สำหรับรายรับเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายรับอื่น  ๆ 

 หมวดรายได=จากทุน                                                                      ตั้งไว=รวม 1,000 บาท 
  ค3าขายทอดตลาดทรัพย\สิน                           ตั้งไว= 1,000 บาท 

    

คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมาเนื่องจากคาดวAาจะมีการขายทอดตลาดทรัพย=สินประเภท

ครุภัณฑ=ที่เปNนภาระในการซAอมบำรุง 
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 หมวดภาษีจัดสรร                                                                  ตั้งไว=รวม 14,844,220 บาท  
  ภาษีและค3าธรรมเนียมรถยนต\และล=อเลื่อน          ตั้งไว= 440,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการรายรับสูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAาจะได"รับจัดสรร ตามประกาศคณะกรรมการการ

กระจายอำนาจให"แกAท"องถิ่น เรื่องการจัดสรรเงินภาษีและคAาธรรมเนียมรถยนต=และล"อเลื่อน 

  ภาษีมูลค3าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ           ตั้งไว= 8,750,220 บาท 

    

ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAาจะได"รับจัดสรรเพิ่มขึ้น  

โดยพิจารณาจากการถAายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให"แกAองค=กรปครองสAวนท"องถิ่น 

  ภาษีมูลค3าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได=ฯ          ตั้งไว= 1,800,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมาคาดวAาจะได"รับจัดสรรใกล"เคียงกับป3ที่ผAานมาตามสภาพ

เศรษฐกิจ 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                        ตั้งไว= 90,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการเทAากบัป3ที่ผAานมา คาดวAาจะได"รับจัดสรรใกล"เคียงกับป3ที่ผAานมาตามสภาพ

เศรษฐกิจ 

  ภาษีสรรพสามิต                                        ตั้งไว= 3,300,000 บาท 
    ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAาจะได"รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นตาม พรบ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 

  ค3าภาคหลวงแร3                                        ตั้งไว=  45,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมาโดยพิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณ ตามประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให"แกAองค=กรปกครองสAAวนท"องถิ่น 

  ค3าภาคหลวงปVโตรเลียม                               ตั้งไว= 25,000 บาท 

    
คำชี้แจง ประมาณการเทAากับป3ที่ผAานมา โดยพิจารณาจากกการจัดสรรงบประมาณตามประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให"แกAองค=กรปกครองสAวนท"องถิน่ 

  ค3าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   ตั้งไว= 394,000 บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมาตามสภาพเศรษฐกิจ 
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เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน=าที่และภารกิจถ3ายโอน    ตั้งไว=รวม 12,088,880 บาท 
ประมาณการไว"ต่ำกวAาป3ที่ผAานมา โดยพิจารณาอำนาจหน"าที่และภารกิจถAายโอนตามหลักเกณฑ=การจัดสรร

งบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให"แกAองค=กรปกครองสAวนท"องถิ่นดังนี ้

1.เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน=าที่ (ประชากร 3,862 คน)        ตั้งไว=   2,745,889  บาท 
2.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ3ายโอน            ตั้งไว=   9,342,991   บาท 
   สำหรับดำเนินการดังนี ้

2.1 เงินสนับสนุนศูนย\พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน   467,280 บาท 
     เพื่อจAายเปNนเงินเดือน คAาตอบแทน เงินเพิ่ม 

     คAาครองชีพตAาง ๆของพนักงานจ"าง เงินประกันสังคม 

     และเงินสวัสดิการครูผู"ดูแลเด็ก พนักงานจ"างผู"ดูแลเด็ก 

 -เงินเดือนครู 1 ราย เดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน =180,000 บาท                                                                                 

 -คAาตอนแทนพนักงานจ"างตามภารกิจ 2 รายๆละ 9,400 บาท 12 เดือน =225,600 บาท 

 -เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวจ"างภารกิจ 2 รายๆลพ 2,000 บาท 12 เดือน 48,000 บาท 

 -เงินสมทบประกันสังคม 5% (273,600x5%) = 13,680 บาท 

2.2 เงินสนับสนุนค3าอาหารเสริมนมเด็กเล็กและประถมศึกษา   จำนวน    480,967   บาท 
 -เด็กเล็ก จำนวน 38 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เปNนเงิน   72,815.60 บาท 

 -เด็กประถมศึกษา จำนวน 213 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เปNนเงิน   408,150.60 บาท 

2.3 เงินสนับสนุนค3าอาหารกลางวันเด็กเล็กและประถมศึกษา จำนวน 1,004,000 บาท 
 -เด็กเล็ก จำนวน 38 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เปNนเงิน   152,000 บาท 

 -เด็กประถมศึกษา จำนวน 213 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เปNนเงิน   852,000 บาท 

2.4 เงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย\พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (รายหัว) จำนวน 64,600  บาท 
- เด็ก 38 คนๆละ 1,700 บาท  

2.5 เงินสนับสนุนค3าใช=จ3ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.                   รวมจำนวน      42,940  บาท 
 -คAาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท จำนวน 38 คน       เปNนเงิน 7,600 บาท 

 -คAาอุปกรณ=การเรียน อัตราคนละ 200 บาท จำนวน 38 คน เปNนเงิน  7,600 บาท 

 -คAาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท จำนวน 38 คน เปNนเงิน 11,400 บาท 

 -คAากิจกรรมพัฒนาผู"เรียน อัตราคนละ 430 บาท จำวน 38 คน เปNนเงิน 16,340 บาท 

2.6 เบี้ยยังชีพผู=สูงอาย ุ     จำนวน  5,425,200  บาท 
    -อายุ 60-69 ป3  จำนวน 353 คนๆละ 600 บาท  จำนวน 12 เดือน  เปNนเงิน 2,541,600 บาท   

             -อายุ 70-79 ป3  จำนวน 225 คนๆละ 700 บาท  จำนวน 12 เดือน  เปNนเงิน 1,890,000 บาท  

   -อายุ 80-89 ป3  จำนวน 91 คนๆละ 800 บาท  จำนวน 12 เดือน  เปNนเงิน 873,600 บาท     

   -อายุ 90 ป3 ขึ้นไป  จำนวน 10 คนๆละ 1,000 บาท  จำนวน 12 เดือน  เปNนเงิน 120,000 บาท                                                         

2.7 เบี้ยยังชีพคนพิการ   จำนวน 148 คนๆละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน   เป`นเงิน 1,420,800  บาท 
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2.8 เบี้ยยังชีพผู=ปnวยเอดส\ จำนวน 9 คนๆละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน เป`นเงิน   4,000  บาท 
2.9 เงินสนับสนุนโครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ     จำนวน    200,000 บาท 

ด"านสาธารณสุข หมูAบ"านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมูAบ"าน 

2.10 เงินสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว\ปลอดโรคคนปลอดภัย  จำนวน     32,670 บาท 
 จำนวนสุนัขและแมว  1,089 ตัวๆละ 30 บาท  

2.11 เงินสนับสนุนสำหรับสำรวจข=อมูลจำนวนสัตว\และขึ้นทะเบียนสัตว\   จำนวน       6,534 บาท 
 จำนวนสุนัขและแมว  1,089 ตัวๆละ 6 บาท/ป3  

2.12 เงินสนับเพื่อสนับสนุนค3าปnวยการสำหรับนักบริบาลท=องถิ่น            จำนวน    144,000 บาท 
           จำนวน 2 คนๆละ 6,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานรายละเอียด...  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป 
ประจำป3งบประมาณ   พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

หนAวยงาน สำนักปลัดองค\การบริหารส3วนตำบล 

 

ประมาณการรายจ3ายรวมทั้งสิ้น 8,870,222 บาท จ3ายจากรายได=จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป`น 

 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารทั่วไป (00110) รวม 7,824,012 บาท 
 1. งบบุคลากร รวม 5,732,112 บาท 
  1.1 เงินเดือน (ฝnายการเมือง) รวม 2,223,480 บาท 
   1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว= 257,040 บาท 
    เพื่อจAายเปNน 

คAาตอบแทนรายเดือนของคณะผู"บริหาร 

1) นายกองค\การบริหารส3วนตำบล 1 อัตรา ดังนี ้

1.1) คAาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 20,400 บาท 

จำนวน 6 เดือน          เปNนเงิน 122,400 บาท 

2) รองนายกองค\การบริหารส3วนตำบล 1 ตำแหนAง  

2 อัตรา ดังนี ้

2.1) คAาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,220 บาท 

จำนวน 6 เดือน เปNนเงิน 67,320 บาท 2 อัตรา 

รวมเปNนเงิน 134,640 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได"ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงินเดือนและคAาตอบแทน

ผู"บริหารท"องถิน่ ผู"ชAวยผู"บริหาร สมาชิกสภาฯ 

 

   

/1.1.2 ประเภทเงินคAา.... 
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   1.1.2 ประเภท เงินค3าตอบแทนประจำตำแหน3งนายก/รอง
นายกองค\การบริหารส3วนตำบล 

ตั้งไว= 15,780 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนประจำตำแหนAง 

1) นายกองค\การบริหารส3วนตำบล เดือนละ 1,750 

บาท จำนวน 6 เดือน  

รวมเปNนเงิน 10,500 บาท 

2) รองนายกองค\การบริหารส3วนตำบล เดือนละ 

880 บาท จำนวน 6 เดือน เปNนเงิน 5,280 บาท  

2 อัตรา  

รวมเปNนเงิน 10,560 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงินเดือนและคAาตอบแทน

ผู"บริหารท"องถิ่น ผู"ชAวยผู"บริหาร สมาชิกสภาฯ 

   

   1.1.3 ประเภท เงินค3าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว= 21,060 บาท 
    เพื่อจAายเปNน    

1) ค3าตอบแทนพิเศษนายกองค\การบริหารส3วน
ตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 6 เดือน  

รวมเปNนเงิน 10,500 บาท 

2) ค3าตอบแทนพิเศษรองนายกองค\การบริหารส3วน
ตำบล เดือนละ 880 บาท จำนวน 6 เดือน เปNนเงิน 

5,280 บาท 2 อัตรา         รวมเปNนเงิน 10,560 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงินเดือนและคAาตอบแทน

ผู"บริหารท"องถิ่น ผู"ชAวยผู"บริหาร สมาชิกสภาฯ 

   

   1.1.4 ประเภท เงินค3าตอบแทนเลขานุการ นายกองค\การ
บริหารส3วนตำบล 

ตั้งไว= 43,200 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการ

นายกองค=การบริหารสAวนตำบล จำนวน 1 อัตรา ๆ 

เดือนละ7,200 บาท จำนวน 6 เดือน    

เปNนเงิน 43,200 บาท 

   

     

/ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงินเดือนและคAาตอบแทน

ผู"บริหารท"องถิ่น ผู"ชAวยผู"บริหาร สมาชิกสภาฯ 

   

   1.1.5 ประเภท เงินค3าตอบแทนสมาชิกสภาองค\กรปกครอง
ส3วนท=องถิ่น 

ตั้งไว= 1,886,400 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนรายเดือนให"กับ

ประธานสภา/รองประธานสภาสมาชิกสภาและ

เลขานุการสภาองค=การบริหารสAวนตำบล ดังนี ้ 

1) ประธานสภาองค\การบริหารส3วนตำบล  

1 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 134,640 บาท 

2) รองประธานสภาองค\การบริหารส3วนตำบล  
1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 110,160 บาท 

3) เลขานุการสภาองค\การบริหารส3วนตำบล  
1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 86,400 บาท 

4) สมาชิกสภาองค\การบริหารส3วนตำบล  
16 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 1,555,200 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงินเดือนและคAาตอบแทน

ผู"บริหารท"องถิ่น ผู"ชAวยผู"บริหาร สมาชิกสภาฯ 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

/1.2 หมวดเงินเดือน... 
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  1.2 หมวดเงินเดือน (ฝnายประจำ) รวม 3,508,632 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว=

รวม 
3,508,632 บาท 

   1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส3วนตำบล ตั้งไว= 2,288,280 บาท 

    เพื่อจAายเปNน  

1) เงินเดือนสำหรับพนักงานส3วนตำบล จำนวน 9 

อัตรา รวมเปNนเงิน 2,105,040 บาท ดังนี ้ 

1.1) ปลัดองค=การบริหารสAวนตำบล 1 อัตรา ๆ ละ 

46,560 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 558,720 บาท 

1.2) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัตกิาร 

1 อัตรา ๆ ละ 15,060 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 180,720 บาท 

1.3) นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ๆ ละ 25,470 

บาท/เดือน จำนวน12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 305,640 บาท 

1.4) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 1 อัตรา ๆ ละ 

15,420 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 185,040 บาท 

1.5) นักวิเคราะห=นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร 

1 อัตรา ๆ ละ 15,060 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน  180,720  บาท 

1.6) นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 1 อัตรา ๆ ละ 

15,060 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน  180,720  บาท 

1.7) นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

อัตรา ๆ ละ 15,060 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 180,720 บาท 

1.8) เจ"าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1อัตรา ๆ ละ 

11,510 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 138,120 บาท  

   

     

/1.9) นักวิชาการ... 
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    1.9) นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 1 อัตรา ๆ 

ละ 16,220 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 194,640 บาท                                                                                

2) เงินปรับปรุงเงินเดือน  
รวมเปNนเงิน 183,240 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานส3วนตำบล ตั้งไว=   21,300 บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ=าง
ที่ปฏิบัติงานของ อบต. จำนวน 1 อัตรา (เจ"าพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน) เดือนละ 1,775 บาท  

จำนวน 12 เดือน             รวมเปNนเงิน 21,300 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.2.3 ประเภท เงินประจำตำแหน3ง ตั้งไว= 210,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินประจำตำแหน3งนักบริหารงานท=องถิ่น
บริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท  

จำนวน 12 เดือน             รวมเปNนเงิน 84,000 บาท 

2) เงินประจำตำแหน3งอำนวยการท=องถิ่นระดับต=น 

(หัวหน"าสำนักปลัดองค=การบริหารสAวนตำบล)  

เดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ ก. อบต. จังหวัด

นครราชสีมา จำนวนรวม 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 42,000 บาท 

3) เงินตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท=องถิ่น
บริหารงานระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท  

จำนวน 12 เดือน             รวมเปNนเงิน 84,000 บาท  

   

     

/1.2.3 ตั้งจAายจากเงิน…. 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   ค3าจ=างประจำ รวม 171,720 บาท 
   1.2.4 ค3าจ=างลูกจ=างประจำ ตั้งไว" 171,720 บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินเดือนลูกจ=างประจำ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 

14,310 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 171,720 บาท 

2) เงินปรับปรุงค3าจ=าง  
รวมเปNนเงิน 590 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563)  

   

   หมวดค3าจ=างชั่วคราว รวม 817,332 บาท 
   1.2.5 ค3าตอบแทนพนักงานจ=าง ตั้งไว" 753,312 บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) ค3าจ=างพนักงานจ=างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา 

1.1) ผู"ชAวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ๆ ละ 18,860 

บาท จำนวน 12 เดือน รวมเปNนเงิน 226,320 บาท 

1.2) ผู"ชAวยเจ"าพนักงานปYองกันและบรรเทา- 

สาธารณภัย 1 อัตรา ๆ ละ 12,460 บาท  

จำนวน 12 เดือน           รวมเปNนเงิน 149,520 บาท 

1.3) ผู"ชAวยเจ"าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๆ 

ละ 9,780 บาท จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 117,360 บาท  

1.4) พนักงานขับรถยนต= จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 

10,270 บาท จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 123,240 บาท 

 

   

     

 

/1.5 คนงานทั่วไป… 
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    1.5) คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต= EMS) 

จำนวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท จำนวน12 เดือน 

รวมเปNนเงิน 108,000 บาท 

2) เงินปรับปรุงค3าตอบแทน 
รวมเปNนเงิน 28,872 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.2.6 ประเภท เงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ=าง ตั้งไว" 64,020 บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินเพิ่มค3าครองชีพชั่วคราวให=กับพนักงานจ=างที่
ปฏิบัติงานขององค\การบริหารส3วนตำบล จำนวน 4 

อัตรา ๆ เดือนละ 5,335 จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 64,020 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

 2. งบดำเนินงาน รวม 2,071,900 บาท 
  2.1 หมวดค3าตอบแทน รวม    297,500 บาท 
   2.1.1 ประเภทค3าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเป`น

ประโยชน\แก3องค\กรปกครองส3วนท=องถิ่น 

ตั้งไว= 258,500 บาท 

    1) เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนสำหรับข"าราชการ 

พนักงานสAวนท"องถิ่น บุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติหน"าที ่

เพื่อชAวยเหลือในการปฏิบัติงานขององค=การบริหาร

สAวนตำบลเปNนการชั่วคราว เชAน คณะกรรมการ

สอบสวนวินัย คณะกรรมการจัดหาพัสด ุผู"ที่ได"คำสั่ง 

ให"ปฏิบัติหน"าที่แทนตำแหนAงที่วAางในองค=การบริหาร

สAวนตำบลและผู"ที่ปฏิบัติหน"าที่ที่เกิดประโยชน=กบั

องค=การบริหารสAวนตำบล ฯลฯ  

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

 

/ตามระเบียบ... 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกคAาใช"จAายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวAาด"วยคAาใช"จAายการคัดเลือก

พนักงานและลูกจ"างขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น 

พ.ศ. 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ดAวนที่สุด                

ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง

หลักเกณฑ=การเบิกจAายคAาตอบแทนคณะกรรมการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

    2) เพื่อจAายเปNน เงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปNนกรณี

พิเศษให"กับพนักงานสAวนตำบล พนักงานจ"างตาม

ภารกิจ พนักงานจ"างทั่วไป ลูกจ"างประจำขององค=การ

บริหารสAวนตำบล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

กำหนดเงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปNนกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเปNนเงินรางวัลประจำป3แกAพนักงานสAวน

ท"องถิ่นให"เปNนรายจAายอื่นขององค=กรปกครองสAวน

ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

ตั้งไว" 248,500 บาท 

   2.1.2 ประเภท ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ตั้งไว= 5,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนสำหรับพนักงานสAวน

ตำบล ลูกจ"างและพนักงานจ"างได"รับคำสั่งและ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

 
 

    

/2.1.3 ประเภท คAาเชAา... 
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   2.1.3 ประเภท ค3าเช3าบ=าน ตั้งไว= 24,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาเชAาบ"านพนักงานสAวนตำบลตามสิทธิ

เบิกคAาเชAาบ"าน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.1.4 เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว= 10,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน เงินชAวยเหลือการศึกษาบุตรของผู"มีสิทธิ์

ได"รับ เชAน ผู"บริหาร พนักงานสAวนตำบล 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน แผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

  2.2 หมวดค3าใช=สอย รวม 1,009,400 บาท 
   2.2.1 ประเภท รายจ3ายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ ตั้งไว= 609,400 บาท 
    1) ค3ารับวารสารและสิ่งพิมพ\ 

เพื่อจAายเปNน คAาเอกสารทางด"านวิชาการความรู"ในด"าน

ตAาง ๆ ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ=การบริหาร

กิจการบ"านเมืองที่ดีในการพัฒนางานบริหารงานของ

บุคลากรในหนAวยงาน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี  

ตั้งไว" 4,000 

 

บาท 

    2) ค3าธรรมเนียมและค3าลงทะเบียนขององค\การ
บริหารส3วนตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาธรรมเนียม และลงทะเบียนของ

องค=การบริหารสAวนตำบล สำหรับให"ผู"บริหารสมาชิก

องค=การบริหารสAวนตำบล พนักงานสAวนตำบล ลูกจ"าง

ขององค=การ บริหารสAวนตำบล เข"ารับการอบรมตาม

หลักสูตรตAาง ๆ ที่มีสิทธิ์เบิก คAาธรรมเนียมและ

ลงทะเบียนได"ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

ตั้งไว" 100,000 บาท 

     
 

/ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

    3) ค3าจ=างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำความสะอาด
สำนักงาน 

เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำความ

สะอาดสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหนAง เพื่อดูแลรักษา

ความสะอาดความเรียบร"อยภายในสำนักงานองค=การ

บริหารสAวนตำบล วันละ 350 บาท  ปฏิบัติงาน เวลา 

06.00 - 17.00 น. จำนวนเฉลี่ย 22 วัน/เดือน เดือน

ละ 7,700 จำนวน 12 เดือน  

รวมเปNนเงิน 92,400 บาท  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 

137 ข"อ 13 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว"  92,400   บาท 

    4) ค3าจ=างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน3งผู=ช3วย
เจ=าหน=าที่การเงินและบัญชี  
เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไป 

ตำแหนAงผู"ชAวยเจ"าหน"าที่การเงินและบัญช ีจำนวน 1 

ตำแหนAง เพื่อจ"างเหมาบริการผู"ชAวยเจ"าหน"าที่การเงิน

และบัญช ีชAวยเหลือพนักงานสAวนตำบล ปฏิบัติงาน

ด"านธุรการ บัญชี ด"านกิจกรรม งานเอกสาร และบัญชี

และงานอื่น ๆ ที่ได"รับมอบหมายเพิ่มเติม อัตราเดือน

ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน ปฏิบัติงานในเวลา

ราชการ วันจันทร= – ศุกร= และอยูAเวรรักษาความ

ปลอดภัย ตามระเบียบราชการไมAน"อยกวAา เดือนละ  

2 วัน มีคุณวุฒิไมAต่ำกวAา ม. 6 หรือเทียบเทAา ปวช. 

ตั้งไว" 108,000 บาท 

     

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การ บริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

   

    5) ค3าจ=างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน3ง ผู=ช3วย
เจ=าหน=าที่สวัสดิการสังคม จำนวน 1 คน  
เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไป 

ตำแหนAง ผู"ชAวยเจ"าหน"าที่สวัสดิการสังคม  

จำนวน 1 คน เพื่อชAวยเหลือพนักงานสวัสดิการสังคม 

ในการรับผิดชอบสวัสดิการชุมชนและงานอื่น ๆ ที่

ได"รับมอบหมายเพิ่มเติม เดือนละ 9,000 จำนวน 12 

เดือน ปฏิบัติงานในเวลาราชการ จันทร= – ศุกร= และ

อยูAเวรรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบราชการไมA

น"อยกวAาเดือนละ 2 วัน มีคุณวุฒิไมAต่ำกวAา ม. 6 หรือ

เทียบเทAา ปวช. 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การ บริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 108,000   บาท 

    6) ค3าจ=างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน3งผู=ช3วย
เจ=าหน=าที่ประชาสัมพันธ\ 
เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไปตำแหนAง

ผู"ชAวยเจ"าหน"าที่ประชาสัมพันธ= จำนวน 1 คน เพื่อ

ชAวยเหลือพนักงานสAวนตำบลปฏิบัติหน"าที่ด"านงาน

ประชาสัมพันธ=องค=กรหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได"  

ตั้งไว" 108,000   บาท 

     

 

/มอบหมายเพิ่ม… 
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    มอบหมายเพิ่มเติม ในอัตราจ"างเดือนละ 9,000 บาท

จำนวน 12 เดือน ปฏิบัติงานในเวลาราชการ จันทร= – 

ศุกร= และอยูAเวรรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบ

ราชการไมAน"อยกวAาเดือนละ 2 วัน มีคุณวุฒิไมAต่ำกวAา 

ม. 6 หรือเทียบเทAา ปวช. 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การ บริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

   

    7) ค3าจ=างเหมาบริการอื่น ๆ 
เพื่อจAายเปNน คAาถAายเอกสาร เย็บหนังสือ เข"าปกเข"า

เลAมหนังสือ เอกสารแถลงผลงานประจำป3 ข"อบัญญัติ

ตAาง ๆ ขององค=การบริหารสAวนตำบล รวมทั้งการ

ดำเนินการอื่นซึ่งองค=การบริหารสAวนตำบลจ"างเหมา

หนAวยงานอื่น เชAน คAารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน=ที่

อยูAในความดูแลขององค=การบริหารสAวนตำบล จัดทำ

ปYายประชาสัมพันธ= รวมทั้งรายจAายอื่น ๆ ที่จำเปNน 
ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน แผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 89,000 บาท 

   2.2.2 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว= 30,000 บาท 
    1) ค3ารับรองในการต=อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาเครื่องดื่ม คAาของขวัญ คAา

พิมพ=เอกสาร คAาใช"จAายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง

รวมทั้งคAาบริการด"วยและคAาใช"จAายอื่น ๆ ซึ่ง

จำเปNนต"องจAายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปNนคAา

รับรองในการต"อนรับบคุคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ

งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ

เจ"าหน"าที่ที่เกี่ยวข"องซึ่งรAวมต"อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

    /ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี
ตามอำนาจหน"าที่ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว ลงวันที่ 28 

กรกฎคม 2548 

   

    2) ค3าเลี้ยงรับรอง 
เพื่อจAายเปNน คAาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท"องถิ่น

หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได"รับ

แตAงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ 

สั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม

ระหวAางองค=การบริหารสAวนท"องถิ่นกับองค=กรปกครอง

สAวนท"องถิ่น หรือองค=กรปกครองสAวนท"องถิ่นกับ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให"อยูAในดุลยพินิจของผู"บริหาร

ท"องถิน่ 
ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตามอำนาจหน"าที่ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว ลงวันที่ 28 

กรกฎคม 2548 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

   2.2.3 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

ตั้งไว= 340,000 บาท 

    1) ค3าใช=จ3ายในการเดินทางไปราชการ 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการเดินทางไปราชการของ

ผู"บริหารฯ สมาชิกองค=การบริหารสAวนตำบลพนักงาน 

ลูกจ"างที่ได"รับอนุญาตหรือผู"ได"รับคำสั่งให"เดินทางไป

ราชการ เชAน คAาเชAาที ่พักคAาเบี้ยเลี้ยง คAาพาหนะ 

คAาใช"จAายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ตามอำนาจหน"าที่ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว4862 ลงวันที่ 28 

สิงหาคม 2561 

ตั้งไว" 70,000 บาท 

    /ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

    2) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและ
นายกองค\การบริหารส3วนตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAาย ดำเนินการบริหารจัดการ

เลือกตั้ง เชAน คAาตอบแทน คAาวัสดุ อุปกรณ= คAาบัตร

เลือกตั้ง และคAาใช"สอยอื่น ๆ และตามที่กฎหมาย

กำหนด 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 136 ข"อ 10 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 250,000 บาท 

    3) โครงการฝpกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ=านเมือง
ที่ดีของพนักงานส3วนตำบล ลูกจ=าง ลูกจ=างประจำ
และพนักงานจ=าง 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและศึกษาดูงาน 

ในการพัฒนาและบุคลากรขององค=กรในการพัฒนา

และ บุคลากรขององค=กร ประกอบด"วย คAาสถานที่ 

คAาตอบแทนวิทยากร คAาอาหาร คAาอาหารวAางและ

เครื่องดื่ม คAาวัสดุอุปกรณ=  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 134 ข"อ 4 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

     

 

/ตามระเบียบ... 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

   2.2.4 ประเภท ค3าบำรุงรักษาและซ3อมแซมทรัพย\สิน ตั้งไว= 30,000 บาท 
    1) ประเภทค3าใช=จ3ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือ

ซ3อมแซมทรัพย\สิน ครุภัณฑ\ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายเพื่อการบำรุงรักษา หรือ

ซAอมแซม ครุภัณฑ= ดัดแปลง ตAอเติมหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ= ทรัพย=สินที่อยูAในความดูแลรับผิดชอบของ

องค=การบริหารสAวนตำบล เชAน รถยนต= 

รถจักรยานยนต= เครื่องถAายเอกสาร เครื่อง

คอมพิวเตอร= เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 30,000 บาท 

  2.3 หมวดค3าวัสดุ รวม 310,000 บาท 
   2.3.1 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว= 30,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อกระดาษ หมึกเครื่องถAาย

เอกสารปากกา ยางลบ ไม"บรรทัด ดินสอ วัสด ุ

อุปกรณ= แบบพิมพ= ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ซองครุฑ 

น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับใช"ภายในสำนักงานองค=การบริหาร

สAวนตำบลในการบริการประชาชน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟOาและวิทยุ ตั้งไว= 20,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาฟ}วส=หลอดไฟฟYา เบรกเกอร= สวิตช= 

ไฟฟYา สายไฟ เทปพันสายไฟฟYาสายไฟฟYา ถAานไฟฟYา 

ถAานแบตเตอรี่วิทย ุสื่อสาร เครื่องชาร=ตไฟ สัญญาณไฟ 

ฉุกเฉิน ฯลฯ 

 

   

     

/ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.3 ประเภท วัสดุงานบ=านงานครัว ตั้งไว= 20,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาแปรง ไม"กวาด น้ำยาล"า ห"องน้ำ น้ำยา

เช็ดกระจก ผงซักฟอก ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.4 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส3ง ตั้งไว= 20,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัวเทียน 

ฟ}ลม= กรองแสง กรวยจราจร ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น ตั้งไว= 180,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาน้ำมัน ดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง 

ฯลฯ สำหรับรถยนต=สAวนกลาง เครื่องตัดหญ"า

รถบรรทุกน้ำของสAวนราชการอื่นที่ชAวยราชการของ

องค=การบริหารสAวนตำบล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเปNน

ในการบริหารราชการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.6 ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว= 10,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อ ไม"ดอก ไม"ประดับ หญ"า และ

อื่นๆ ฯลฯ เพื่อตกแตAงบริเวณ รอบ ๆ องค=การบริหาร

สAวนตำบลตามวิสัยทัศน=ตำบลนAาอยูAชุมชนเข"มแข็ง 

ท"องถิ่นพัฒนา เพิ่มพื้นที ่สำนักงานสีเขียวตามนโยบาย

รัฐบาล 

   

     

 

/ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 143 ข"อ 1 

   

   2.3.7 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร\ ตั้งไว= 30,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน โปรแกรมคอมพิวเตอร= หรือ ซอฟแวร= 

หมึกเครื่องพิมพ= ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

  2.4 หมวดค3าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท 
   2.4.1 ประเภทค3าไฟฟOา 

เพื่อจAายเปNน คAาไฟฟYาสำนักงาน อาคารขององค=การ

บริหารสAวนตำบลโนนประดูAศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก

องค=การบริหารสAวนตำบล จำนวน 2 แหAง ศูนย=

ประสานงานอาสาสมัครปYองกันภัยฝbาย พลเรือน 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA สนามกีฬา

กล"อง CCTV เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว= 250,000 บาท 

   2.4.2 ประเภท ค3าน้ำประปา 

เพื่อจAายเปNน คAาน้ำประปาขององค=การบริหารสAวน

ตำบล ได"แกA สำนักงานองค=การบริหารสAวนตำบล ศูนย=

พัฒนาเด็กเล็กบ"านเสว และศูนย=พัฒนาเด็กเล็กบ"าน

หนองอ"ายแหนบและศูนย=ประสานงาน อปพร.องค=การ

บริหารสAวนตำบล เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว= 15,000 บาท 

     
 
 

/2.4.3 ประเภท... 
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   2.4.3 ประเภท ค3าบริการโทรศัพท\ จำนวน 30,000 บาท 
    1) ค3าโทรศัพท\ประจำสำนักงาน 

เพื่อจAายเปNน คAาโทรศัพท=ประจำสำนักงาน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 10,000  บาท 

    2) โทรศัพท\เคลื่อนที่ประจำหัวหน=าส3วนราชการ 
เพื่อจAายเปNน เพื่อใช"ในการติดตAอประสานงาน สั่งการ

ในหน"าที่ราชการ จำนวน 2 หมายเลข แกAผู"มีสิทธิ์ใช" 

ประกอบด"วย  

2.1) นายกองค=การบริหารสAวนตำบล ไมAเกิน 

3,000 บาท/เดือน 

2.2) ปลัดองค=การบริหารสAวนตำบลหรือหัวหน"า

สAวนราชการ ไมAเกินเดือนละ 1,000 บาท/เดือน ตาม

หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 20,000    บาท 

   2.3.4 ประเภท ค3าบริการไปรษณีย\ 
เพื่อจAายเปNน คAาไปรษณีย= คAาโทรเลข คAาธนาณัต ิ 

คAาจดหมายลงทะเบียน คAาซื้อดวงตราไปรษณีย= 

ประชาสัมพันธ=ขAาวสาร อบต.  

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว= 20,000 บาท 

   2.4.5 ประเภทค3าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

เพื่อจAายเปNน 

1) ค3าใช=จ3ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร\เน็ต (Internet) 
คAาอินเตอร=เน็ตความเร็วสูงภายในสำนักงานและ

รองรับอินเตอร=เน็ต เคลื่อนที่ภายนอกสำนักงาน

สำนักงาน (Internet Air Card) จำนวน  

130,000 บาท 

ตั้งไว= 140,000 บาท 

    /ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 134 ข"อ 2  

2) ค3าใช=จ3ายในการจ=างเหมาดูแลระบบเครือข3าย
คอมพิวเตอร\ (Network) และเว็บไซต\ขององค\การ
บริหารส3วนตำบล  

คAาดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุง คอมพิวเตอร=และ

เว็บไซต= จำนวน 10,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 134 ข"อ 2 

   

 3. งบรายจ3ายอื่น รวม 20,000 บาท 
  3.1 รายจ3ายอื่น ตั้งไว= 20,000 บาท 
   3.1.1 ค3าจ=างบุคคลภายนอกประเมินความพึงพอใจในการ

รับบริการประจำป| 
เพื่อจAายเปNน คAาจ"างบุคคลภายนอกประเมินความพึง

พอใจในการรับบริการประจำป3 

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองทีด่ ีหน"า 134 ข"อ 3 

   

 
…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/2. แผนงานการรักษา… 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานปOองกันภัยฝnายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 95,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 95,000 บาท 
  1.1  หมวดค3าตอบแทน รวม 33,600 บาท 
   1.1.1 ประเภทค3าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเป`น

ประโยชน\แก3องค\กรปกครองส3วนท=องถิ่น 
ตั้งไว= 33,600 บาท 

    1) ค3าตอบแทนผู=ปฏิบัติงานอันเป`นประโยชน\แก3
องค\กรปกครองส3วนท=องถิ่น 
เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนสำหรับผู"ปฏิบัติงานอันเปNน

ประโยชน=แกAองค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น เพื่อจAายเปNน

คAาตอบแทนให"แกAอาสาสมัครปYองกันภัยฝbายพลเรือน

ในเทศกาลวันสำคัญ เพื่อปYองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชAวงเทศกาลวันสำคัญตAาง ๆ เชAน เทศกาลวันป3

ใหมA เทศกาลวันสงกรานต= เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 -2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน  

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (4)  

แหAง พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล 

พ.ศ. 2537 และแก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามหนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวนท"องถิ่น ดAวน

ที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 

2557, หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวนท"องถิ่น 

ดAวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 

2561 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

   

     

 

 

 

 

 

/1.2 หมวดคAาใช"สอย… 
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  1.2 หมวดค3าใช=สอย รวม 51,400 บาท 
   1.2.1 รายจ3ายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เข=า

ลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 
รวม 51,400 บาท 

    1) โครงการปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช3วง
เทศกาลวันสำคัญต3าง ๆ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดอำนวยความสะดวก

และความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุวันป3ใหมA, 

วันสงกรานต= ฯลฯ เชAน คAาวัสดุอุปกรณ=คAาตอบแทน

ผู"ปฏิบัติงาน คAาจ"างเหมาจัดทำปYายประชาสัมพันธ= 

คAาจ"างเหมา ตั้งเตãนท= ฯลฯ  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน หน"า 144 

ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (4) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล  

พ.ศ. 2537 และแก"ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562 

ตามหนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 

กันยายน 2557, หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 

มีนาคม 2561 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

ตั้งไว" 16,400 บาท 

    2) โครงการฝpกอบรมและศึกษาดูงาน ซักซ=อมแผน
ปOองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรม อปพร. และ

ศึกษาดูงานประจำป3 เตรียมความพร"อมในการปฏิบัติ

หน"าที่ชAวยเหลือประชาชน ผู"ประสบภัยจำนวน 1 รุAน 

รุAนละ 1 วัน ประกอบด"วย คAาอาหาร คAาอาหารวAาง 

และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAในการ 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

    /ฝ|กอบรม… 
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    ฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน หน"า 144  

ข"อ 3 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (4) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

    3) โครงการฝpกอบรมอาสาสมัครปOองกันภัยฝnาย 
พลเรือนและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมสมาชิก อปพร. 

เตรียมความพร"อมในการปฏิบัตหิน"าที ่การประสาน 

งานระดับอำเภอ และคAาใช"จAายอื่น ๆ ประกอบด"วย 

คAาอาหารวAาง และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAา

ปYายประชาสัมพันธ= คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAในการ

ฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สนิ  

หน"า 144 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (4) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

     

/3) โครงการฝ|กอบรม… 
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   4) โครงการรณรงค\ขับขี่ปลอดภัยในตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการรณรงค=ขับขี่ปลอดภัยใน

ตำบล ประกอบด"วย คAาอาหารวAาง และเครื่องดื่ม คAา

สมนาคุณวิทยากร คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาวัสดุ

อุปกรณ=ตAาง ๆ  ที่ใชAในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่น

ที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน  

หน"า 145 ข"อ 5 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (4) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

  1.3 หมวดค3าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   1.3.1 วัสดุสำนักงาน 

เพื่อจAายเปNน เพื่อเปNนคAาจัดซื้อเคมีดับเพลิงบรรจุเคมี

ดับเพลิงใหมAประจำชุมชนในตำบลโนนประดูA ในการ

ปYองกันและระงับอัคคีภัยของศูนย= อปพร. อบต.โนน

ประดูAตามโครงการสนับสนุนกิจการศูนย= อปพร. อบต.

โนนประดูA 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผน

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=การ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 

ตั้งไว= 10,000 บาท 

 
…………………………………………. 

 
 

 
/แผนงานสาธารณสุข... 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รวม 370,540 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 370,540 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 285,540 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ ตั้งไว= 6,540 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการในการสำรวจข"อมูล

สัตว=และขึ้นทะเบียนสัตว= ตามโครงการสัตว=ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ"า ตัวละ 6 บาท/ป3  

โดยกำหนดสำรวจป3ละ 2 ครั้ง (ฐานข"อมูลจำนวนสัตว= 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 990 ตัว+10%)  

เปNนเงิน 6,540 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาสาธารณสุข  

   

   1.1.2 รายจ3ายเกี ่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3เข=า
ลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

รวม 279,000 บาท 

    1) ค3าใช=จ3ายในการรณรงค\โรคติดต3อในตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดกิจกรรมรณรงค=

ประชาสัมพันธ=ปYองกันโรคติดตAอในพื้นที่ตำบล 

ประกอบด"วย คAาปYายโครงการ และคAาปYายรณรงค=

ประชาสัมพันธ= 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสาธารณสุข หน"า 108 ข"อ 4 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กฬีาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

     

/2) โครงการจัดระบบ... 
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    2) โครงการจัดระบบการแพทย\ฉุกเฉินประจำตำบล
โนนประดู3 

2.1) คAาวัสดุเครื่องแตAงกายสำหรับผู"ปฏิบัติการใน

ระบบการแพทย=ฉุกเฉิน 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

2.2) คAาวัสดุการแพทย=ที่จAายเปNนยาเวชภัณฑ=

สำหรับบริการประชาชนและรถยนต=บริการ  

ตั้งไว" 2,000 บาท 

2.3) คAาจ"างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติการประจำ

รถในระบบการแพทย=ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา  

ตั้งไว" 126,000 บาท 

เพื่อจ"างเหมาพนักงานปฏิบัติงานประจำรถบริการ

การแพทย=ฉุกเฉิน ตำบลโนนประดูA จำนวน 1 อัตรา ๆ 

ละ 10,500 บาท/เดือน ปฏิบัติงาน วันจันทร= – 

อาทิตย= จำนวน 2 พลัด ๆ ละ 12 ชั่วโมง 

2.4) คAาจ"างเหมาบริการพนักงานขับรถในระบบ

การแพทย=ฉุกเฉิน  

ตั้งไว" 126,000 บาท 

เพื่อจ"างเหมาพนักงานขับรถบริการการแพทย=

ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,500 บาท/

เดือน ปฏิบัติงานทุกวันจันทร= – อาทิตย=จำนวน 2 

ผลัด ๆ ละ 12 ชั่วโมง (รวมคAาติดตAอประสานงาน

โทรศัพท=รายเดือนไว"แล"ว) 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสาธารณสุข หน"า 108 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ มาตรา 16 และมาตรา 

17 แหAงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให"แกAองค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 

2542  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/

ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 

ตั้งไว" 274,000 บาท 

    /1.2 หมวดวัสด.ุ.. 
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  1.2 หมวดค3าวัสดุ รวม 85,000 บาท 
   1.2.1 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น ตั้งไว= 60,000 บาท 
    1) ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับใช"

ในการผสมเคมีพAนหมอกควันปYองกันโรคไข"เลือดออก 

ตั้งจAายจากเงินรายได"  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข  

   

    2) ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล3อลื่น 
ตั้งไว" 40,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต=ให"บริการ

การแพทย=ฉุกเฉิน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสาธารณสุข  

   

   1.2.2 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร\หรือการแพทย\ ตั้งไว= 25,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อเคมีภัณฑ= เชAน ทรายอะเบท 

น้ำยาพAนหมอกควัน ปYองกันโรคไข"เลือดออก เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสาธารณสขุ หน"า 108 ข"อ 3 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานบริการสาธารณสุข… 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 237,670 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 37,670 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 5,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

รวม 5,000 บาท 

    1) โครงการฝpกอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร\
สุขภาพชุมชน 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมให"ความรู"กับ

ชุมชนด"านการสาธารณสุขการจัดและการจัด แผนที่

ยุทธศาสตร=ชุมชน ประกอบด"วย คAาอาหาร คAาอาหาร

วAาง และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAในการ

ฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสาธารณสุข หน"า 108 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

  1.2 หมวดวัสดุ    

   1.2.1 วัสดุวิทยาศาสตร\หรือการแพทย\    

    1) โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว\ปลอดโรค  
คนปลอดภัย ตามโครงการพระราชดำรฯิ (สุนัขและ

แมว 1089 ตัว ตัวละ 30 บาท เปNนเงิน 32,670 บาท) 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) หน"า 124 ข"อ 51 

ตั้งไว" 32,670 บาท 

     

/ตามระเบียบกระทรวง.... 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

วิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541 แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2543 

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

 2. งบเงินอุดหนุน    

  2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
   2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน องค\กรที่จัดตั้งตาม

กฎหมาย 

รวม 200,000 บาท 

    1) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 1  
บ=านดอนม3วง โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 109 ข"อ 5 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 6,925 บาท 

     

 

/2) เงินอุดหนุน... 
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    2) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 1  
บ=านดอนม3วง โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 109 ข"อ 6 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 4,075 บาท 

    3) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 1  
บ=านดอนม3วง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 110 ข"อ 8 

ตั้งไว" 5,000    บาท 

    /ตามอำนาจหน"าที.่.. 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    4) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 1  
บ=านดอนม3วง โครงการรณรงค\และแก=ไขป}ญหายา
เสพติด To Be Number One 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 109 ข"อ 7 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

ตั้งไว" 4,000 บาท 

     

/หนังสือกรม... 
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    หนังสือกรมสAงเสรมิการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    5) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 2 
บ=านทองหลางใหญ3 โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 111 ข"อ 10 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว"  8,225 บาท 

    6) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 2  
บ=านทองหลางใหญ3 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จย3าต=านภัยมะเร็ง 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งไว" 3,375   บาท 

     

 

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 111 ข"อ 12 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ มท 

0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    7) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 2  
บ=านทองหลางใหญ3 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 112 ข"อ 13 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

ตั้งไว" 8,400 บาท 

    /หนังสือกระทรวง... 
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    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    8) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 3 
บ=านโนนประดู3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 112 ข"อ 14 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 8,600 บาท 

     

 

 

/9) เงินอุดหนุน... 
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    9) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 3  
บ=านโนนประดู3 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 113 ข"อ 17 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 8,400 บาท 

    10) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 3  
บ=านโนนประดู3 โครงการรณรงค\และแก=ไขป}ญหายา
เสพติด To Be Number One  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 113 ข"อ 18 

ตั้งไว" 3,000 บาท 

    /ตามอำนาจหน"าที่... 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    11) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 4  
บ=านสำโรง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 114 ข"อ 21 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

ตั้งไว" 6,400 บาท 

     

 

/หนังสือกระทรวง... 
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    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    12) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 4  
บ=านสำโรง โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 

เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและ

เครื่องดื่ม คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  

คAาวัสดุอุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่

จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 114 ข"อ 19 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 7,500 บาท 

    13) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 4 
บ=านสำโรง โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งไว" 6,100 บาท 

     

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 114 ข"อ 20 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    14) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 5  
บ=านหนองสะแก โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ                                                                     
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 116 ข"อ 25 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 6,100 บาท 

     
 

/หนังสือกระทรวง... 
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    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    15) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 5 
บ=านหนองสะแก โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุ 

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 115 ข"อ 22 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ มท 

0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 7,500 บาท 

     
 
 
 

 
/16) เงินอุดหนุน 



ข"อบัญญัติงบประมาณ ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 73 

    16) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 5  
บ=านหนองสะแก โครงการปOองกันและควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 116 ข"อ 26 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 6,400 บาท 

    17) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 6  
บ=านเสว โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอดุหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 117 ข"อ 30 

ตั้งไว" 8,400 บาท 

    /ตามอำนาจหน"าที่... 



ข"อบัญญัติงบประมาณ ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 74 

    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ มท 

0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    18) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 6  
บ=านเสว โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 116 ข"อ 27 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 8,000 บาท 

    /19) เงินอุดหนุน... 
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    19) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 6  
บ=านเสว โครงการรณรงค\และแก=ไขป}ญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 118 ข"อ 31 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ มท 

0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 3,600 บาท 

    20) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 7  
บ=านตาลาด โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 118 ข"อ 33 

ตั้งไว" 8,000 บาท 

    /ตามอำนาจหน"าที…่ 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    21) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 7  
บ=านตาลาด โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 119 ข"อ 35 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงนิ

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 8,400 บาท 

    /22) เงินอุดหนุน... 
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    22) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 7  
บ=านตาลาด โครงการรณรงค\และแก=ไขป}ญหา 
ยาเสพติด To Be Number One  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 118 ข"อ 32 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 3,600 บาท 

    23) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 8  
บ=านหนองอ=ายแหนบ โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 120 ข"อ 37 

ตั้งไว" 8,000 บาท 

    /ตามอำนาจหน"าที่... 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    24) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 8  
บ=านหนองอ=ายแหนบ โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 120 ข"อ 39 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงนิ

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

ตั้งไว" 6,100 บาท 

     
/หนังสือกรมสAงเสริม... 
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    หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
   

    25) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 8 
บ=านหนองอ=ายแหนบ โครงการปOองกันและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 121 ข"อ 40 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนงัสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 5,900 บาท 

    26) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 9  
บ=านงิ้วเก3า โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งไว" 8,850 บาท 

 
 

    

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 121 ข"อ 42 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ มท 

0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    27) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 9  
บ=านงิ้วเก3า โครงการปOองกันและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 122 ข"อ 44 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 7,400 บาท 

     

/หนังสือกระทรวง… 
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    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    28) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 9  
บ=านงิ้วเก3า โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จ
ย3าต=านภัยมะเร็งเต=านม 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 123 ข"อ 45 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 3,750 บาท 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

/29) เงินอุดหนุน... 
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    29) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 10  
บ=านโนนสะอาด โครงการอบรมหมอหมู3บ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 123 ข"อ 47 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

ตั้งไว" 6,875 บาท 

    30) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 10  
บ=านโนนสะอาด โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 123 ข"อ 46 

ตั้งไว" 3,750 บาท 

    /ตามอำนาจหน"าที.่.. 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ มท 

0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

   

    31) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 10  
บ=านโนนสะอาด โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 124 ข"อ 50 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 4,375 บาท 

    /32) เงินอุดหนุน... 
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    32) เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู3บ=าน หมู3ที่ 10  
บ=านโนนสะอาด โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาสมนาคุณวิทยากร  คAาวัสดุ

อุปกรณ=ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนใน

การดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสาธารณสุข 

หน"า 124 ข"อ 49 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ที่ 

มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนงานสังคม... 
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แผนงานสังคมสงเคราะห\ (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห\ (00232) รวม 40,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 40,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

รวม 40,000 บาท 

    1) โครงการส3งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สนับสนุนของผู=สูงอาย ุ
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดกิจกรรมสAงเสริมให"

ผู"สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองที่

ถูกต"องและสิทธ ิสวัสดิการ ประกอบด"วย คAาอาหาร

วAาง และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุ

อุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่

จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสาธารณสุข หน"า 125 ข"อ 3 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายเพื่อชAวยเหลือประชาชนตามอำนาจหน"าที่

ขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2560 

หนังสือกรมสAงสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 24 ลงวันที่ 4 

มกราคม 2561 

ตั้งไว" 40,000 บาท 

    /แผนงานเคหะ… 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 40,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 40,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ  

รวม 40,000 บาท 

    1) โครงการ BIG CLEANING DAY ตำบลน3าอยู3 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการรณรงค=ให"ความรู"เกี่ยวกับ

การสร"างจิตสำนึก การรักษาความสะอาด การจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย ประกอบด"วย คAาอาหารวAาง เครื่องดื่ม  

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAใน

การฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏ

ใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล"อม หน"า 149 ข"อ 6 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    2) โครงการคัดแยกขยะที่ต=นทาง 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการรณรงค=ให"ความรู" การคัด

แยกขยะที่ต"นทางประกอบด"วย คAาอาหารวAาง และ

เครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาปYายประชาสัมพันธ= 

คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAในการฝ|กอบรม  คAาถังขยะ

เป3ยก  และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

/ตั้งจAายจากเงิน… 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

อนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม หน"า 148 

ข"อ 2  

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

    3) โครงการรณรงค\ลดภาวะโลกร=อน ตั้งไว" 5,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดกิจกรรมรณรงค= 

ลดภาวะโลกร"อน สิ่งแวดล"อม ประกอบด"วย คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= และคAาปYายรณรงค=ลดภาวะโลกร"อน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม หน"า 

148 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

    4) โครงการอนุรักษ\พันธุ\กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
เพื่อจAายเปNน  คAาใช"จAายในโครงการอนุรักษ=พันธุ=กรรม

พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ เพื่ออนุรักษ=พันธุ=พืช และสร"าง 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

     

/จิตสำนึกใน...     
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    จิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล"อมประกอบด"วย คAาอาหาร คAาอาหารวAาง 

และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใชAในการ

ฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม หน"า 

149 ข"อ 7 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 

มกราคม 2558 

   

        

 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนงานสร"าง... 
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แผนงานสร=างความเข=มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร=างความเข=มแข็งของชุมชน (00251) รวม 56,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 51,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 41,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ  
รวม 41,000 บาท 

    1) โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ\ที่อ3านหนังสือพิมพ\ 
หมู3บ=านและศูนย\ข=อมูลข3าวสารประจำหมู3บ=านและ
สำนักงาน 
เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อหนังสือพิมพ=และสิ่งพิมพ=ประจำ

ที่อAานหนังสือพิมพ= ประจำหมูAบ"านและศูนย=ข"อมูล

ขAาวสารประจำหมูAบ"าน หมูAบ"านละ 1 ฉบับ จำนวน 10 

หมูAบ"าน และสำนักงานประจำศูนย=ข"อมูลขAาวสาร

ประจำตำบล 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 127 ข"อ 5 

ตั้งไว" 41,000 บาท 

  1.2 หมวดค3าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   1.2.1 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร3 ตั้งไว= 10,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAากระดาษโปสเตอร= พูAกันและส ีฟ}ล=ม 

ผ"า แผAนพีวีซ ีปYายไวนิว ฯลฯ สำหรับใช"ในการรณรงค=

กิจกรรมประชาสัมพันธ=ตามนโยบายของรัฐบาลและ

สAวนท"องถิ่น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

 2. งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   2.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว= 5,000 บาท 
    1) อุดหนุนศูนย\ประสานงานองค\การชุมชน (ศอช.) 

ตำบลโนนประดู3 
ตั้งไว" 5,000 บาท 

     

/1.1) โครงการเสริม… 
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    1.1) โครงการเสริมสร"างประสานงานเชื่อมโยงการ

ทำงานระหวAางกลุAมองค=กรในลักษณะเครือขAายตำบล 

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร"างความเข"มแข็งของกลุAม

สมาชิก อปพร. ตAาง ๆ ในตำบลในการประสานงาน 

ทำงาน (องค=กรชุมชนที่มีกฎหมายระเบียบรับรอง) 

เพื่อจAายเปNน คAาอาหาร อาหารวAางและเครื่องดื่ม  

คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=ในการฝ|กอบรม

และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ  

ตั้งจAายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 

142 ข"อ 6 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (4) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น  พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดAวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานสAงเสริมและ... 
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งานส3งเสริมและสนับสนุนความเข=มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 135,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 130,000 บาท 
   1.1.1 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

รวม 5,000 บาท 

    1) โครงการปกปOองสถาบันสำคัญของชาติรณรงค\
เสริมสร=างความรู=และ ความเข=มแข็งทางการเมือง
ให=แก3ชุมชนท=องถิ่น  
เพื่อให"ความรู"ความเข"าใจทางการเมือง การปกครอง

แกAชุมชนท"องถิ่นให" รักสถาบัน สำคัญของชาต ิ

ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง การตรวจสอบ

ฝbายการเมือง เพื่อสร"างความเข"มแข็งให"แกAชุมชน  

การรับรู"ข"อมูลขAาวสารทางราชการ คAาใช"จAาย

ประกอบด"วย คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAา

สมนาคุณวิทยากร คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาวัสดุ

อุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม คAาสถานที่พร"อม

เครื่องเสียง และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 12 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

     

/2) โครงการประชาคม… 
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    2) โครงการประชาคมระดับหมู3บ=านและตำบลเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาองค\การบริหารส3วนตำบลและ 
อบต. เคลื่อนที ่
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดการประชาคมหมูAบ"าน

ตำบล ประกอบด"วย คAาอาหารวAาง และเครื่องดื่ม คAา

ปYายประชาสัมพันธ= คAาถAายเอกสารประกอบการ

ประชุม คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม 

และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 141 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

    3) โครงการปOองกันและแก=ไขป}ญหายาเสพติดใน
พื้นที่ตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการสAงเสริมให"ความรู"

เกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบด"วย คAาอาหารวAางและ

เครื่องดื่ม คAาจ"างเหมาจัดเตรียมสถานที่ คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= คAาปYายคำขวัญตAอต"านยาเสพติด  

คAาปYายรณรงค=ตAอต"านยาเสพติด คAาสมนาคุณวิทยากร 

และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสังคม หน"า 78 ข"อ 9 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

    /ตามระเบียบ…  
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

หน ังส ือกรมส Aงเสร ิมการปกครองส Aวน

ท"องถิ่น ดAวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 5 

ธันวาคม 2560 

   

    4) โครงการฝpกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค\การบริหาร
ส3วนตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานของผู"บริหารฯ สมาชิก อบต. พนักงาน 

ลูกจ"าง ผู"นำชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให"กับท"องถิ่น 

ประกอบด"วย คAาสมนาคุณวิทยากร คAาอาหารและ

เครื่องดื่ม คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAาจ"างเหมา

พาหนะรถยนต=ปรับอากาศ คAาปYายประชาสัมพันธ=

โครงการ คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ทีใช"ในการฝ|กอบรม 

และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 135 ข"อ 5 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 50,000 บาท 

    5) โครงการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนระดับตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการอบรมให"ความรู"

คณะกรรมการในการจัดทำแผนชุมชนระดับหมูAบ"าน 

ประกอบด"วย คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหารวAาง

และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=  

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    /ตAาง ๆ ที่ใช"... 
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    ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNน

ในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 141 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/

ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

    6) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ3มองค\กรสตรีหมู3บ=าน
ระดับตำบล 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการอบรมศึกษาดูงาน พัฒนา

ศักยภาพของกลุAมพัฒนาสตร ีแมAบ"าน ให"มีความ

เข"มแข็ง ประกอบด"วย คAาปYายประชาสัมพันธ= 

คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณ

วิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม 

และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสังคม หน"า 77 ข"อ 8 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายเพื่อชAวยเหลือประชาชนตามอำนาจหน"าที่

ขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2560 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

 

/ตามระเบียบ... 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

    7) โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ3มอาชีพ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพกลุAมอาชีพ ดำเนินกิจกรรมของกลุAมอาชีพให"

ความรู"และเพิ่มทักษะของการประกอบอาชีพ 

ประกอบด"วย คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหาร 

คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร  

คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม และ

คAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสังคม หน"า 76 ข"อ 4 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายเพื่อชAวยเหลือประชาชนตามอำนาจหน"าที่

ขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2560 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

 

/หนังสือกรม... 
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    หนังสือกรมสAงเสริมการปกครองสAวน

ท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 24 ลงวันที่  

4 มกราคม 2561 

   

    8) โครงการรณรงค\ปOองกันและปราบปรามการ
ทุจริต คอร\รัปชั่น 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการดำเนินการรณรงค= 

ประชาสัมพันธ= ปYองกันและปราบปรามการทุจริต

คอร=รัปชั่น ประกอบด"วย คAาปYายประชาสัมพันธ= 

คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณ

วิทยากร คAาสถานที่ และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการ

ดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารกิจการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 141 ข"อ 3  

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 15,000 บาท 

    9) โครงการรณรงค\เพื่อปOองกันโรคเอดส\ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการรณรงค=ให"ความรู"เกี่ยวกับ

การปYองกันโรคเอดส= ประกอบด"วย คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาสมนาคุณวิทยากร และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการ

ดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสังคม หน"า 76 ข"อ 5 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

 
 
 

    

 

 

/ตามอำนาจหน"าที.่.. 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (3) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

  1.2 หมวดค3าวัสดุ รวม 5,000 บาท 
   1.2.1 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร3 ตั้งไว= 5,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAากระกระดาษโปสเตอร=พูAกันและส ีฟ}ล=ม 

ผ"า แผAนพีวีซ ีปYายไวนิล ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

   

 2. งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   2.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว= 30,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน เงินอุดหนุนศูนย=พัฒนาครอบครัวตำบล

โนนประดูA ตามโครงการเสริมสร"างความเข"มแข็ง

ครอบครัว สายใยรักของชุมชนตำบลโนนประดูA 

(องค=กรชุมชนที่มีกฎหมายระเบียบรับรอง) 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายการจัดกิจกรรม ประกอบด"วย 

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหาร คAาอาหารวAางและ

เครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาจัดสถานที่ คAาวัสดุ

อุปกรณ=ตAาง ๆ ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่

จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การพัฒนาสังคม หน"า 142 ข"อ 5 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

   

    /ตามระเบียบ... 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายเพื่อชAวยเหลือประชาชนตามอำนาจหน"าที่

ขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนงานการเกษตร… 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
งานส3งเสริมการเกษตร (00321) รวม 122,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 122,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 122,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ  รวม 72,000 บาท 
    1) เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการคนสวน ดูแลศูนย=

เรียนรู"เศรษฐกิจพอเพียงองค=การบริหารสAวนตำบลโนน

ประดูA ตั้งไว" 72,000 บาท เพื่อคAาจ"างผู"สูงอายุ ดูแล

ศูนย=เรียนรู"เศรษฐกิจพอเพียงภายในสำนักงานองค=การ

บริหารสAวนตำบลโนนประดูA จำนวน 1 อัตราๆ ละ 

6,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า หน"า 137 ข"อ 13 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (9) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 72,000 บาท 

   1.1.2 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

ตั้งไว= 50,000 บาท 

    1) โครงการขยายแหล3งเรียนรู =เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริในตำบล 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ"าอยูAหัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวณีย=ของ

สมเด็จพระนางเจ"าพระบรมราชินีนาถ ประกอบด"วย

คAาจ"างเหมาจัดทำปYายประชาสัมพันธ= 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=การ

สานตAอแนวทางพระราชดำริ หน"า 104 ข"อ 4 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    /ตามระเบียบ... 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

    2) โครงการส3งเสริมการแก=ป}ญหาดินเค็มในพื้นที่ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการสAงเสริมให"ความรู"

เกี่ยวกับการแก"ปçญหาดินเค็ม ประกอบด"วย คAาปYาย

ประชาสัมพันธ= คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม 

คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ใน

การฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

การพัฒนาการเกษตร หน"า 106 ข"อ 3 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 68 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

    3) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะทำงาน 
ศูนย\ถ3ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
โนนประดู3 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายเพื่อดำเนินการในการอบรม

และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะทำงานศูนย=

ถAายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโนนประดูA 

ประกอบด"วย คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหารวAาง

และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=

ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNน

ในการดำเนินโครงการถAายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตำบลโนนประดูAประกอบด"วย คAาปYายประชาสัมพันธ= 

คAาอาหารวAาง และเครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    /คAาวัสดุอุปกรณ=…. 
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    คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม และ

คAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

การพัฒนาการเกษตร หน"า 106 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 68 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยคAาใช"จAายใน

การฝ |กอบรมและการเข "าร ับการฝ |กอบรมของ

เจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

    4) โครงการอบรมให=ความรู=เพิ่มศักยภาพด=าน 
ปศุสัตว\แก3เกษตรกร 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการอบรมให"ความรู"ด"าน 

ปศุสัตว=แกAเกษตรให"มีความเข"มแข็ง ประกอบด"วย  

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหาร คAาอาหารวAางและ

เครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ 

ที่ใช"ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการ

ดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

การพัฒนาการเกษตร หน"า 106 ข"อ 5 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 68 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

 

 

 

/5) โครงการสAงเสริม... 
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    5) โครงการส3งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู=การผลิต
ข=าวหอมมะลิอินทรีย\ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการอบรมให"ความรู"การทำ

เกษตรอินทรีย=แกAเกษตรกรให"มีความเข"มแข็ง

ประกอบด"วย  คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหาร 

คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม  คAาสมนาคุณวิทยากร คAา

วัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม  และ

คAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

การพัฒนาการเกษตร หน"า 107 ข"อ 6 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 68 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

    6) โครงการธนาคารน้ำใต=ดิน 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการอบรมให"ความรู"การทำ

ธนาคารน้ำใต"ดินแกAเกษตรกนให"มนี้ำใช" ประกอบด"วย

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหาร คAาอาหารวAางและ

เครื่องดื่ม คAาสมนาคุณวิทยากร คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ 

ที่ใช"ในการฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นที่จำเปNนในการ

ดำเนินโครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

การพัฒนาการเกษตร หน"า 105 ข"อ 6 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 68 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

 

/ตามระเบียบ… 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/งานอนุรักษ=แหลAงน้ำ… 
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งานอนุรักษ\แหล3งน้ำและปnาไม= (00322) รวม 10,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 10,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 
รวม 10,000 บาท 

    1) โครงการประชาอาสาปลูกปnาเฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ"าอยูAหัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวณีย=ของ

สมเด็จพระนางเจ"าพระบรมราชินีนาถ ประกอบด"วย

คAาจ"างเหมาจัดทำปYายประชาสัมพันธ= 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=การ

สานตAอแนวทางพระราชดำริ หน"า 151 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    2) โครงการปลูกหญ=าแฝกอนุรักษ\แหล3งน้ำเพื่อ
การเกษตร ลดโลกร=อน แก=ป}ญหาดินเค็ม 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดกิจกรรมประกอบด"วย  

คAาปYายประชาสัมพันธ= คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAา

จัดเตรียมพื้นที่ปลูก คAาวัสดุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการ

ฝ|กอบรม และคAาใช"จAายอื่นทีจ่ำเปNนในการดำเนิน

โครงการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาต ิหน"า 151 ข"อ 1 

 

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    / ตามอำนาจหน"าที.่.. 
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    ตามอำนาจหน"าที่ตามมาตรา 67 (7) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก"ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมและการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยการ

เบิกจAายคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขัน

กีฬาและการสAงนักกีฬาเข"ารAวมการแขAงขันขององค=กร

ปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานรายละเอียด… 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป 
ประจำป3งบประมาณ   พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

หนAวยงาน กองคลัง 
 

ประมาณการรายจ3ายรวมทั้งสิ้น 2,299,260 บาท จ3ายจากรายได=จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป`น 

 
งานบริหารงานคลัง (00113)    

 1. งบบุคลากร รวม 1,674,160  บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือน(ฝnายประจำ) รวม 1,674,160  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว= 1,287,400  บาท 
   1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส3วนตำบล ตั้งไว= 1,287,400  บาท 
    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินเดือนสำหรับพนักงานส3วนตำบล  

จำนวน 4 อัตรา ดังนี ้

1.1) ตำแหนAงผู"อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 

37,410 บาท จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน 488,920 บาท 

1.2) ตำแหนAงนักวิชาการเงินและบัญช ี 

อัตราเดือนละ 25,970 บาท จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน 311,640 บาท 

1.3) ตำแหนAงเจ"าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

อัตราเดือนละ 22,920 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 275,040 บาท 

1.4) ตำแหนAงเจ"าพนักงานจัดเก็บรายได"

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อัตราเดือนละ 11,510 บาท  

จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 275,040 บาท 

2) เงินปรับปรุงเงินเดือน 
เปNนเงิน 73,680 บาท 

   

    /ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว" 21,300  บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวสำหรับ

พนักงานสAวนตำบล จำนวน 1 อัตรา  

เปNนเงิน 21,300 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน3ง ตั้งไว" 42,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินประจำตำแหนAงผู"อำนวยการกองคลัง 

ระดับต"น อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 42,000  บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

  ค3าจ=างชั่วคราว รวม 323,460  บาท 
   1.1.4 ประเภทค3าตอบแทนพนักงานจ=าง ตั้งไว= 316,680  บาท 
    1) ค3าตอบแทนพนักงงานจ=างตามภารกิจ  

จำนวน 2 อัตรา ดังนี ้

1.1) ตำแหนAงผู"ชAวยเจ"าหน"าที่จัดเก็บรายได" 

จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 13,140 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 157,680 บาท 

1.2) ตำแหนAงผู"ชAวยเจ"าหน"าที่การเงินและบัญช ี

จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 12,230 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 146,760 บาท 

2) เงินปรับปรุงคAาตอบแทน 

เปNนเงิน 12,240 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

    /ประเภทเงินเพิ่ม... 
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   1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ=าง ตั้งไว=  6,780  บาท 
    เพื่อจAายเปNน เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวสำหรับ

พนักงานจ"าง จำนวน 1 อัตรา 

เปNนเงิน 6,780 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

 2. งบดำเนินงาน รวม 625,100  บาท 
  2.1 หมวดค3าตอบแทน ตั้งไว= 219,100  บาท 
   2.1.1 ประเภทค3าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเป`น

ประโยชน\แก3 อปท. 
ตั้งไว= 209,100  บาท 

    1) เงินประโยชน\ตอนแทนอื่นเป`นกรณีพิเศษ 
เพื่อจAายเปNน เงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปNนกรณีพิเศษ

ให"กับพนักงานสAวนตำบล พนักงานจ"างขององค=การ

บริหารสAวนตำบล 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   2.1.2 ประเภทค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนสำหรับพนักงานสAวนตำบล

และพนักงานจ"างที่ได"รับคำสั่งและปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

ตั้งไว= 10,000  บาท 

  2.2 หมวดค3าใช=สอย รวม 336,000  บาท 
   2.2.1 ประเภทรายจ3ายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ ตั้งไว= 276,000  บาท 
    1) ค3าธรรมเนียมและค3าลงทะเบียน 

ตั้งไว" 50,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาธรรมเนียมและคAาลงทะเบียนฝ|กอบรม

ตามโครงการตAาง ๆ สำหรับพัฒนาองค=ความรู"เกี่ยวกับ 

ตั้งไว" 50,000 บาท 

 

    /การปฏิบัติงาน... 
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    การปฏิบัติงานขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่นให"แกA

พนักงานสAวนตำบลและพนักงานจ"าง เชAน งานจัดเก็บ

รายได" การจัดทำแผนที่ภาษ ีการเงินการคลัง การพัสดุ 

และการปฏิบตัติิงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร=และ

อื่น ๆ ที่เปNนประโยชน=ในการปฏิบัติราชการ เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

    2) ค3าจ=างเหมาบริการผู=ช3วยเจ=าหน=าที่ธุรการ  

เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริหารผู"ชAวยเจ"าหน"าที่ธุรการ

จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,000 บาท  

จำนวน 12 เดือน ตั้งไว" 108,000 บาท 

เพื่อชAวยเหลือพนักงานสAวนตำบลในการปฏิบัติงาน

ธุรการ งานบันทึกข"อมูล งานพัสดุ และงานอื่น ๆ  

ที่ได"รับมอบหมาย และอยูAเวรรักษาความปลอดภัย 

ตามระเบียบราชการไมAน"อยกวAา 2 วัน วุฒิการศึกษา

ไมAต่ำกวAาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) หรือวุฒิ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีทักษะ หรือผู"มีทักษะ

ประสบการณ=ทำงานในหนAวยงานของรัฐไมAน"อยกวAา 

2 ป3 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

ตั้งไว" 108,000 บาท 

    3) ค3าจ=างเหมาบริการผู=ช3วยงานจัดเก็บรายได=  
เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการผู"ชAวยงานจัดเก็บ

รายได" จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,000 บาท  

จำนวน 12 เดือน ตั้งไว" 108,000 บาท  

เพื่อชAวยเหลือพนักงานสAวนตำบลในการปฏิบัติงาน

จัดเก็บรายได" งานแผนที่ภาษี งานจัดเก็บรายได"คAา

น้ำประปา และงานอื่น ๆ ที่ได"รับมอบหมายและอยูAเวร

รักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมAน"อยกวAา 

2 วัน วุฒิการศึกษาไมAต่ำกวAาระดับประกาศนียบัตร 

ตั้งไว" 108,000 บาท 

    /วิชาชีพ... 
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    วิชาชีพ (ปวส.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

มีทักษะหรือมีทักษะประสบการณ=ทำงานในหนAวยงาน

ของรัฐไมAน"อยกวAา 2 ป3 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

   

    4) ค3าจ=างเหมาบริการอื่น ๆ  
เพื่อจAายเปNน คAาถAายเอกสาร เข"าเลAม เอกสาร

ประชาสัมพันธ= แบบฟอร=ม คำร"องตAาง สำหรับการ

ปฏิบัติราชการและเอกสารสิทธิที่ดินและเอกสารอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข"อง สำหรับใช"ปรับปรุงข"อมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย=สิน ตั้งไว" 108,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 108,000 บาท 

   2.2.2 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ  

ตั้งไว= 40,000  บาท 

    1) ค3าใช=จ3ายเดินทางไปราชการ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายเดินทางไปราชการของพนักงาน

สAวนตำบลพนักงานจ"างที่ได"รับคำสั่งให"เดินทางไป

ราชการ เชAน คAาเบี้ยเลี้ยง คAาที่พัก คAาพาหนะ และ

คAาใช"จAายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ตามอำนาจหน"าที่ตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย มท 0808.2/ว4862 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 

2561 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 20,000  บาท 

     

 

 

 

/2) โครงการอบรม… 
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    2) โครงการอบรมให=ความรู=แก3ผู=มีหน=าที่เสียภาษีใน
ตำบลโนนประดู3 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมให"ความรู"แกAผู"มี

หน"าที่เสียภาษีภายในตำบลโนนประดูA ประกอบด"วย 

คAาอาหาร คAาอาหารวAางและเครื่องดื่ม คAาสมนาคุม

วิทยากร คAาปYายประชาสัมพันธ=และคAาวัสด ุอุปกรณ=

ตAาง ๆ ที่ใช"ในการฝ|กอบรม 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฎตาม

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 

136 ข"อ 8 

ตั้งไว" 10,000  บาท 

    3) โครงการประชาสัมพันธ\รณรงค\การจัดเก็บภาษี
ของอบต. ประจำป| 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดทำเอกสาร

ประชาสัมพันธ= การจัดเก็บภาษีและคAาธรรมเนียม 

ตAาง ๆ และจัดทำปYายประชาสัมพันธ=ในการออก

บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได"ขององค=การบริหารสAวนตำบลโนน

ประดูA 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฎตาม

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 

136 ข"อ 9 

ตั้งไว" 10,000  บาท 

   2.2.3 ประเภทค3าบำรุงรักษาและซ3อมแซม ตั้งไว= 20,000  บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายสำหรับการบำรุงรักษาหรือ

ซAอมแซมทรัพย=สินให"สามารถใช"งานได"ตามปกต ิ

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

 
 
 
 

    

 

 

/หมวดคAาวัสดุ... 
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  2.3 หมวดค3าวัสดุ รวม 60,000  บาท 
   2.3.1 ประเภทค3าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว= 40,000  บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม"

บรรทัด ยางลบ คลิป เทปกาว แฟYม สมุด แบบพิมพ=

จากการซื้อหรือจ"างพิมพ= ฯลฯ ตั้งไว" 40,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.2 ประเภทค3าวัสดุคอมพิวเตอร\  ตั้งไว= 20,000  บาท 
    เพื่อจAายเปNนคAาจัดซื้อ หมึกพิมพ= แปYนพิมพ=สำหรับ

คอมพิวเตอร= เมาส= สายเคเบิ้ล อุปกรณ=บันทึกข"อมูล 

ฯลฯ  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

  2.4 หมวดค3าสาธารณูปโภค รวม 10,000  บาท 
   2.4.1 ประเภทค3าบริการไปรษณีย\ ตั้งไว= 10,000  บาท 
    เพื่อจAายเปNนคAาไปรษณีย= คAาธนาณัติ คAาดวงตรา 

ไปรษณีย=  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/รายงานรายละเอียด... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป 
ประจำป3งบประมาณ   พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

หนAวยงาน กองช3าง 
 

ประมาณการรายจ3ายรวมทั้งสิ้น 4,404,070 บาท จ3ายจากรายได=จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป`น 

 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,115,270  บาท 
 1. งบบุคลากร รวม 729,660  บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือน(ฝnายประจำ) รวม 729,660  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว= 609,660  บาท 

   1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส3วนตำบล ตั้งไว= 546,240  บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินเดือนสำหรับพนักงานส3วนตำบล  

จำนวน 2 อัตรา ดังนี ้

1.1) ตำแหนAงผู"อำนวยการกองชAาง อัตราเดือนละ 

32,800 บาท จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน 393,600 บาท 

1.2) ตำแหนAงนายชAางโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

อัตราเดือนละ 11,510 บาท จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน 138,120 บาท  

2) เงินปรับปรุงเงินเดือน 
เปNนเงิน 14,520 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

 
 
 
 

    

 

 

/1.1.2 ประเภทเงิน... 
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   1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว=  21,420  บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวสำหรับ

พนักงานสAวนตำบล จำนวน 1 อัตรา 

เปNนเงิน 21,420 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน3ง ตั้งไว= 42,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินประจำตำแหนAงผู"อำนวยการกองชAาง 

ระดับต"น อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน  42,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

  ค3าจ=างชั่วคราว    

   1.1.4 ประเภทค3าตอบแทนพนักงานจ=าง ตั้งไว= 108,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) ค3าตอบแทนพนักงงานจ=างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

ดังนี ้

1.1) ตำแหนAงคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 

9,000 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 108,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

   1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ=าง  ตั้งไว= 12,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวสำหรับ

พนักงานจ"าง จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

 
 

    

/2. งบดำเนิน... 
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 2. งบดำเนินงาน รวม 385,610 บาท 

  2.1 หมวดค3าตอบแทน รวม 157,610 บาท 

   2.1.1 ประเภทค3าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเป`น
ประโยชน\แก3 อปท. 

ตั้งไว= 144,810 บาท 

    1) เงินประโยชน\ตอนแทนอื่นเป`นกรณีพิเศษ 
เพื่อจAายเปNน เงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปNนกรณีพิเศษ

ให"กับพนักงานสAวนตำบลพนักงานจ"างขององค=การ

บริหารสAวนตำบล จำนวน 53,310  บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

ตั้งไว" 53,310  บาท 

    2) ค3าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหาร พัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศองค=การบริหารสAวน

ตำบลโนนประดูA 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 64,500  บาท 

    3) ค3าตอบแทนการมาช3วยปฏิบัติราชการ 
เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนข"าราชการที่มาชAวยปฏิบัติ

ราชการกองชAาง ตำบลโนนประดูA จำนวน 6 เดือน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 27,000  บาท 

   2.1.2 ประเภทค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ตั้งไว= 5,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนสำหรับพนักงานสAวนตำบล

และพนักงานจ"างที่ได"รับคำสั่งและปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ จำนวน 5,000 บาท 

ตั้งไว" 5,000  บาท 

     

 

/ตั้งจAายจากเงิน... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.1.3 ประเภทค3าเช3าบ=าน ตั้งไว=  3,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาเชAาบ"านพนักงานสAวนตำบลตามสิทธิ

เบิกคAาเชAาบ"าน จำนวน 3,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.1.4 ประเภทเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว= 4,800  บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินชAวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสAวน

ตำบลตามสิทธ ิจำนวน 4,800 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

  2.2 หมวดค3าใช=สอย รวม 168,000  บาท 

   2.2.1 ประเภทรายจ3ายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ ตั้งไว= 133,000  บาท 

    1) ค3าธรรมเนียมและค3าลงทะเบียน  
เพื่อจAายเปNน ตั้งไว" 20,000 บาท เพื่อจAายเปNน

คAาธรรมเนียมและคAาลงทะเบียนฝ|กอบรมตามโครงการ

ตAาง ๆ สำหรับพัฒนาองค=ความรู"เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่นให"แกA

พนักงานสAวนตำบลและพนักงานจ"าง เชAน งานจัดเก็บ

รายได" การจัดทำ แผนที่ภาษี การเงินการคลัง  

การพัสดุ และการปฏิบตัิงานในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร= และอื่น ๆ ที่เปNนประโยชน=ในการปฏิบัติ

ราชการ เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 20,000  บาท 

 
 
 

    

 

/2) คAาจ"างเหมา... 
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    2) ค3าจ=างเหมาบริการผู=ช3วยเจ=าหน=าที่ธุรการ  
จำนวน 1 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 

เดือน ตั้งไว" 108,000 บาท เพื่อชAวยเหลือพนักงาน

สAวนตำบลในการปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกข"อมูล

งานพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ได"รับมอบหมาย และอยูAเวร

รักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมAน"อยกวAา 

2 วัน วุฒิการศึกษาไมAต่ำกวAาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวส.) หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

มีทักษะหรือผู"มีทักษะประสบการณ=ทำงานใน

หนAวยงานของรัฐไมAน"อยกวAา 2 ป3 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

ตั้งไว" 108,000  บาท 

    3) ค3าจ=างเหมาบริการอื่น ๆ 
เพื่อจAายเปNน คAาถAายเอกสาร เข"าเลAม เอกสาร

ประชาสัมพันธ= แบบฟอร=ม คำร"องตAาง ๆ  

ตั้งไว" 5,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 5,000  บาท 

   2.2.2 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม3เข=าลักษณะ 

ตั้งไว= 25,000  บาท 

    1) ค3าใช=จ3ายเดินทางไปราชการ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายเดินทางไปราชการของพนักงาน

สAวนตำบลพนักงานจ"างที่ได"รับคำสั่งให"เดินทางไป

ราชการ เชAน คAาเบี้ยเลี้ยง คAาที่พัก คAาพาหนะ และ

คAาใช"จAายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 10,000  บาท 

    /2) โครงการอบรม... 
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    2) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติการคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อหรืองานจ=าง 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมเพิ่มศักยภาพ

เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จัดซื้อหรืองานจ"าง ประกอบด"วย คAาอาหาร คAาอาหาร

วAางและเครื่องดื่ม คAาสมนาคุมวิทยากร คAาปYาย

ประชาสัมพันธ=และคAาวัสด ุอุปกรณ=ตAาง ๆ ที่ใช"ในการ

ฝ|กอบรม 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฎตาม

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี หน"า 

141 ข"อ 4 

ตั้งไว" 15,000  บาท 

   2.2.3 ประเภทค3าบำรุงรักษาและซ3อมแซม ตั้งไว= 10,000  บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายสำหรับการบำรุงรักษาหรือ

ซAอมแซมทรัพย=สินให"สามารถใช"งานได"ตามปกต ิ

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

  2.3 หมวดค3าวัสดุ รวม 60,000  บาท 

   2.3.1 ประเภทค3าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว= 20,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม"

บรรทัด ยางลบ คลิป เทปกาว แฟYม สมุด แบบพิมพ=

จากการซื้อหรือจ"างพิมพ= ฯลฯ ตั้งไว" 20,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.2 ประเภทค3าวัสดุก3อสร=าง ตั้งไว= 20,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อวัสดุกAอสร"างตAาง ๆ ที่มีความ

จำเปNนต"องใช"ในการซAอมแซมทรัพย=สินที่ใช"ในราชการ

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA เชAน อิฐ หิน ปูน 

ทราย เลื่อย สวAาน เหล็กเส"น ค"อน ตะปู สี ฯลฯ  

เปNนต"น ตั้งไว" 20,000 บาท 

   

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.3 ประเภทค3าวัสดุคอมพิวเตอร\  ตั้งไว= 20,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อ หมึกพิมพ=  แปYนพิมพ=สำหรับ

คอมพิวเตอร= เมาส= สายเคเบิ้ล อุปกรณ=บันทึกข"อมูล 

ฯลฯ ตั้งไว" 20,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

 
…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
/งานไฟฟYา... 
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งานไฟฟOาถนน (00242) รวม 320,000  บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 20,000  บาท 
  1.1 หมวดค3าวัสดุ รวม 20,000  บาท 
   1.1.1 ประเภทค3าวัสดุไฟฟOาและวิทยุ ตั้งไว" 20,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ=ไฟฟYา แสงสวAาง

สำหรับซAอมแซมไฟฟYาสาธารณะ เชAน หลอดไฟฟYา 

สายไฟฟYา ฟ}วส= เทปพันสายไฟฟYา ปลั๊กไฟฟYา สวิตช=

ไฟฟYา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต= เบรกเกอร= ฯลฯ  

เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

 2. งบเงินอุดหนุน รวม 300,000  บาท 
  2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 300,000  บาท 
    1) เงินอุดหนุนการไฟฟOาส3วนภูมิภาค สาขาบัวใหญ3 

ตามโครงการติดตั้งไฟฟOาแสงสว3างสาธารณะ บ=าน
ทองหลางใหญ3 หมู3 2 ตำบลโนนประดู3 (ตาม

ประมาณการของการไฟฟYาสAวนภูมิภาค สาขาบัวใหญA) 

จำนวน 100,000 บาท 

ตั้งจAายจากตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฎ

ตามแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านโครงสร"างพื้นฐาน หน"า 98 ข"อ 4 

ตั้งไว" 100,000 บาท 

    2) เงินอุดหนุนการไฟฟOาส3วนภูมิภาค สาขาบัวใหญ3  
ตามโครงการติดตั้งไฟฟOาแสงสว3างสาธารณะ บ=าน
โนนสะอาด หมู3 10 ตำบลโนนประดู3 (ตามประมาณ

การของการไฟฟYาสAวนภูมิภาค สาขาบัวใหญA) 

จำนวน 100,000 บาท 

ตั้งจAายจากตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฎ

ตามแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านด"านโครงสร"างพื้นฐาน 

หน"า 99 ข"อ 9 

ตั้งไว" 100,000 บาท 

     

/3) เงินอุดหนุน... 
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    3) เงินอุดหนุนการไฟฟOาส3วนภูมิภาค สาขาบัวใหญ3 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟOาแสงสว3างสาธารณะ บ=าน
เสว หมู3 6 ตำบลโนนประดู3 (ตามประมาณการของ

การไฟฟYาสAวนภูมิภาค สาขาบัวใหญA) 

จำนวน 100,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏตามแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 

– 2565) ยุทธศาสตร=ด"านโครงสร"างพื้นฐาน หน"า 99 

ข"อ 7 

ตั้งไว" 100,000 บาท 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนงานอุตสาหกรรม... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก3อสร=างโครงสร=างพื้นฐาน (00312) รวม 2,968,800  บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 100,000  บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 100,000  บาท 
   1.1.1 ประเภทค3าบำรุงรักษาและซ3อมแซม ตั้งไว= 100,000  บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายสำหรับการบำรุงรักษาหรือ

ซAอมแซมทรัพย=สินที่อยูAในความดูแลขององค=การ

บริหารสAวนตำบลโนนประดูA เชAน ซAอมแซม ถนน 

หนทาง รางระบายน้ำ หอกระจายขAาวหมูAบ"าน  

สิ่งสาธารณูปโภคตAาง ๆ ฯลฯ เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 100,000  บาท 

 2. งบลงทุน รวม 2,868,800  บาท 
  2.1 หมวดที่ดินและสิ่งก3อสร=าง รวม 2,868,800  บาท 
   2.1.1 ประเภทค3าออกแบบ ค3าควบคุมงานที่จ3ายให=แก3

เอกชน นิติบุคคล 
ตั้งไว= 10,000  บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจ"างออกแบบ คAาควบคุมงานที่จAาย

ให"แกAเอกชน นิตบิุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให"

ได"มาซึ่งสิ่งกAอสร"าง ตั้งไว" 10,000  บาท 

   

   2.1.2 ประเภทค3าก3อสร=างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว= 2,858,800  บาท 
    1) โครงการขยายเขตประปาจากบ=านทองหลาง

ใหญ3 หมู3 2 ถึง บ=านดอนม3วง หมู3 1 ตำบลโนนประดู3 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAาขยายเขตประปาวางทAอเมนต= ขนาด

ความยาวรวม 1,488 เมตร โดยใช"ทAอ PVC ชั้น 8.5 

ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1488 เมตร พร"อมติดตั้งปYาย

ประชาสัมพันธ= โครงการ จำนวน 1 ปYาย ตามแบบ 

อบต. โนนประดูA เลขที่ 1/2563 และตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 

ตั้งไว" 162,000  บาท 

     
 

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปรากฎตามแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

โครงสร"างพื้นฐาน หน"า 103 ข"อ 6 

   

    2) โครงการปรับปรุงระบบประปาให=ท3อประปามี
ขนาดใหญ3ขึ้นรอบหมู3บ=าน บ=านโนนประดู3 หมู3ที่ 3 
ตำบลโนนประดู3 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAาวางทAอเมนต=ประปา ขนาดความยาว

รวม 2,180 เมตร โดยใช"ทAอ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว 

ยาว 1,080 เมตร และทAอ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1.5 นิ้ว 

ยาว 1,100 เมตร พร"อมติดตั้งปYายประชาสัมพันธ=

โครงการ จำนวน 1 ปYาย ตามแบบ อบต. โนนประดูA 

เลขที่ 2/2563 และตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร

น้ำ 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537  และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปรากฎตามแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

โครงสร"างพื้นฐาน หน"า 103 ข"อ 7 

ตั้งไว" 311,000  บาท 

    3) โครงการล=อมรั้วลวดหนามรอบสระหนองอีใหม3
พร=อมติดตั้งประตูรั้ว 4 ด=าน บ=านสำโรง หมู3ที่ 4 
ตำบลโนนประดู3 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAาล"อมรั้วลวดหนามรอบสระหนองอีใหมA 

ขนาดความยาว 4 ด"าน รวมความยาว 741 เมตร สูง 

2 เมตร ติดตั้งประตู 4 ด"าน พร"อมติดตั้งปYาย

ประชาสัมพันธ= โครงการ จำนวน 1 ปYาย ตามแบบ 

อบต. โนนประดูA เลขที่ 3/2563 และตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 

ตั้งไว" 412,000  บาท 

     

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  ปรากฎตาม

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านโครงสร"างพื้นฐาน หน"า 95 ข"อ 1 

   

    4) โครงการก3อสร=างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ=านเลขที่ 69/1ถึงสามแยกศาลปูnตา 
บ=านหนองสะแก หมู3ที่ 5 ตำบลโนนประดู3 อำเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAากAอสร"างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว"าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 

เมตร (SIDE SLOPE = 1:1) ไมAมีไหลAทาง หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมAน"อยกวAา 600 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ทถ.นม.01-201 พร"อม

ติดตั้งปYายประชาสัมพันธ=โครงการ จำนวน 1 ปYาย 

ตามแบบ อบต. โนนประดูA เลขที่ 4/2563 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ปรากฎตามแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

โครงสร"างพื้นฐาน หน"า 92 ข"อ 12 

ตั้งไว" 349,000  บาท 

    5) โครงการก3อสร=างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ=ม
ดอนตะแบงรอบนอกตลอดสายถึงถนนลาดยางสระ
ประปาบ=านเสว หมู3ที่ 7 บ=านตาลาด ตำบลโนน
ประดู3 อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAากAอสร"างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว"าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 

เมตร (SIDE SLOPE = 1:1) ไมAมีไหลAทาง หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไมAน"อยกวAา 750 ตารางเมตร งานวางทAอลอด  

ตั้งไว" 458,000  บาท 

    /จำนวน 1 จุด... 



ข"อบัญญัติงบประมาณ ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 125 

    จำนวน 1 จุด ขนาดและระยะตามรายการกAอสร"าง 

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงาน แบบเลขที่ ทถ.

นม.01-202 มาตรฐานงานวางทAอ ทถ. นม. 02-101 

พร"อมติดตั้งปYายประชาสัมพันธ= โครงการ จำนวน 1 

ปYาย ตามแบบ อบต. โนนประดูA เลขที่ 5/2563  

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ปรากฎตาม

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านโครงสร"างพื้นฐาน หน"า 89 ข"อ 5 

   

    6) โครงการก3อสร=างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ=านเลขที่ 83 ถึงปากทางหนองอ=ายแหนบ หมู3ที่ 8 
บ=านหนองอ=ายแหนบ ตำบลโนนประดู3 อำเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAากAอสร"างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว"าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง

ประมาณ 274 เมตร ไหลAทางหินคลุกบดอัดแนAน หนา 

0.15 เมตร กว"างข"างละ 0.50 เมตร (SIDE SLOPE = 

1:1) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมAน"อยกวAา 1,096 ตาราง

เมตร พร"อมวางทAอลอด จำนวน 1 จุด ขนาดและระยะ

ตามรายการกAอสร"าง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

งานแบบเลขที่ ทถ.นม.01-201 มาตรฐานการวางทAอ 

ทถ. นม. 02-101 พร"อมติดตั้งปYายประชาสัมพันธ=

โครงการ จำนวน 1 ปYาย ตามแบบ อบต. โนนประดูA 

เลขที่ 6/2563 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ปรากฎตาม 

ตั้งไว" 714,000  บาท 

     

 

/แผนพัฒนา... 
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    แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านโครงสร"างพื้นฐาน หน"า 92 ข"อ 13 
   

    7) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู3บ=าน บ=านงิ้วเก3า หมู3ที่ 9 ตำบลโนนประดู3 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อจAายเปNน คAาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว"างข"างละ 0.50 เมตร 2 ข"าง หนา 0.15 

เมตร ระยะทางยาวประมาณ 545 เมตร มาตรฐาน

งานแบบเลขที่ ทถ. นม. 01-202 พร"อมติดตั้งปYาย

ประชาสัมพันธ=โครงการ จำนวน 1 ปYาย ตามแบบ 

อบต. โนนประดูA เลขที่ 7/2563 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ปรากฎตาม

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านโครงสร"างพื้นฐาน หน"า 93 ข"อ 19 

ตั้งไว" 344,000 บาท 

    8) ประเภทงานก3อสร=างและสูตรที่ใช=กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได= (ค3าK) 
เพื่อจAายเปNน คAางานกAอสร"างที่บวกเพิ่ม 4% จาก

สัญญาแบบปรับราคาได"ตามสูตร 

P   = (PO) X (K) 
PO = ราคาคAางานตAอหนAวยที่ผู"รับจ"างประมูลได" หรือราคาคAางาน 

เปNนงวดซึ่งระบุไว"ในสัญญาแล"วแตAกรณี 
K   = ESCALATION FATOR ที่หักด"วย 4% เมื่อต"องเพิ่มคAางาน

หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต"องเรียกคAางานคืน 

            ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปNนไปตาม

อำนาจหน"าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ. 2537 และแก"ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  

          ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ"างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560             

ตั้งไว" 108,800 บาท 

……………………………………………………. 
/รายงานรายละเอียด... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป 
ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา 

หนAวยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ประมาณการรายจ3ายรวมทั้งสิ้น 4,056,647 บาท จ3ายจากรายได=จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป`น 

 
    แผนงานการศึกษา (00210)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 1,077,640 บาท 
 1. งบบุคลากร รวม 773,040   บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือน (ฝnายประจำ) รวม 773,040   บาท 
  เงินเดือนพนักงาน รวม 731,040 บาท 

   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส3วนตำบล ตั้งไว= 731,040 บาท 

    เพื่อจAายเปNน 

1) เงินเดือนพนักงานส3วนตำบล  

จำนวน 2 อัตรา เปNนเงิน 705,360 บาท ดังนี ้

1.1) ผู"อำนวยการกองการศึกษา 1 ตำแหนAง  

1 อัตรา ๆ ละ 30,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  

เปNนเงิน 362,640 บาท 

1.2) นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหนAง 1 อัตรา ๆ ละ 

28,560 บาท รวม 12 เดือน  

เปNนเงิน 342,720 บาท 

2) เงินปรับปรุงเงินเดือน  
เปNนเงิน 25,680 บาท 

ตั้งจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

     

 

 

/1.1.2 ประเภทเงิน... 
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   1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน3ง ตั้งไว= 42,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินประจำตำแหนAงอำนวยการท"องถิ่น

ระดับต"น (ผู"อำนวยการกองการศึกษา) เดือนละ 

3,500 บาท รวม 12 เดือน 

ตามประกาศ ก. อบต.จังหวัดนครราชสีมา 

ตั้งจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

 2. งบดำเนินงาน รวม 304,600 บาท 
  2.1 หมวดค3าตอบแทน รวม 121,600 บาท 
   2.1.1 ประเภทค3าตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเป`น

ประโยชน\แก3องค\กรปกครองส3วนท=องถิ่น 
ตั้งไว= 106,600 บาท 

    1) ประโยชน\ตอบแทนอื่นเป`นกรณีพิเศษ  

ตั้งไว" 106,600 บาท 

เพื่อจAายเปNน เงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปNนกรณีพิเศษ

ให"กับพนักงานสAวนตำบล พนักงานจ"างตามภารกิจ 

พนักงานจ"างทั่วไปขององค=การบริหารสAวนตำบล 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

   

   2.1.2 ประเภทค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ตั้งไว= 5,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนสำหรับพนักงานสAวนตำบล

และพนักงานจ"างที่ได"รับคำสั่งและปฏิบัติงาน นอก

เวลาราชการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

   

   2.1.3 ประเภท เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว= 10,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน  

1) เงินชAวยเหลือการศึกษาบุตรของผู"มีสิทธิ์ได"รับ เชAน 

พนักงานสAวนตำบล 2 อัตรา 

   

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

   

  2.2 หมวดค3าใช=สอย รวม 163,000 บาท 
   2.2.1 ประเภท รายจ3ายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ ตั้งไว= 143,000 บาท 
    1) ค3าจ=างเหมาบริการผู=ช3วยเจ=าพนักงานธุรการ

องค\การบริหารส3วนตำบล จำนวน 1 คน 

ตั้งไว" 108,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาจ"างเหมาบริการผู"ชAวยเจ"าพนักงาน

ธุรการเพื่อชAวยเหลือพนักงานสAวนตำบลในงานเอกสาร

งานธุรการและงานอื่น ๆ ที่ได"รับมอบหมายกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานด"าน

ธุรการ และงานสารบรรณภายในกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมและประสานงานธุรการกับศูนย=

พัฒนาเด็กเล็กบ"านเสวและศูนย=พัฒนาเด็กเล็กบ"าน

หนองอ"ายแหนบ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับสAง

ลงทะเบียนหนังสือเก็บและค"นหาหนังสือ รวบรวม

ข"อมูลรAางโต"ตอบ บันทึกยAอเรื่องฯ ปฏิบัติงานอื่นที่

เกี่ยวข"องและได"รับมอบหมายกำหนด อัตราเงินเดือน

ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน โดยปฏิบัติงานใน

เวลาราชการ วันจันทร= – ศุกร= และอยูAเวรยามรักษา

ความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมAน"อยกวAา 2 วัน 

มีคุณสมบัติไมAต่ำกวAา ม.6 หรือ ปวช. 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 137 ข"อ 13 

ตั้งไว" 108,000 บาท 

    2) ค3าจ=างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว" 5,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาถAายเอกสาร เย็บหนังสือ เข"าปกเข"า

เลAมหนังสือ เพื่อเผยแพรA ประชาสัมพันธ=ผลงานและ

อื่น ๆ ซึ่งไมAเปNนการประกอบดัดแปลงตAอเติมครุภัณฑ=

หรือสิ่งกAอสร"าง  

ตั้งไว" 5,000 บาท 

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

   

    3) ค3าธรรมเนียมและลงทะเบียนของ อบต. 
ตั้งไว" 30,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาธรรมเนียมและลงทะเบียนของ อบต. 

สำหรับพนักงานสAวนตำบล ลูกจ"างขององค=การบริหาร

สAวนตำบลเข"ารับการอบรมตาม โครงการที่ได"รับการ

อนุญาตจากผู"บังคับบัญชาหรือมีคำสั่งให"เข"ารับการ

อบรมตามหลักสูตรตAาง ๆ ที่มีสิทธิ์เบิกคAาธรรมเนียม 

และลงทะเบียนได" ทั้งภายในประเทศและนอก

ประเทศ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

ตั้งไว" 30,000 บาท 

   2.2.2 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม3เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

ตั้งไว= 20,000 บาท 

    1) ค3าใช=จ3ายในการเดินทางไปราชการ 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงาน ลูกจ"างที่ได"รับอนุญาตหรือได"รับคำสั่งให"

เดินทางไปราชการ เชAน คAาเชAาที่พัก คAาเบี้ยเลี้ยงคAา

พาหนะ คAาใช"จAายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

  2.3 หมวดค3าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   2.3.1 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว= 10,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อกระดาษ หมึกเครื่องถAาย

เอกสาร ปากกา ยางลบ ไม"บรรทัด ดินสอ หมึก  

โรเนียว และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเปNน  

 

   

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

   

   2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร\ ตั้งไว= 10,000 บาท 
    เพื่อจAายเปNน คAาแผAนดิสก= โปรแกรมคอมพิวเตอร= หรือ

ซอฟแวร= หมึกเครื่องพิมพ= ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

   

…………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานระดับกAอน... 
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งานระดับก3อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
งานระดับก3อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 2,427,007 บาท 
 1. งบบุคลากร รวม 580,000 บาท 
  1.1 หมวดเงินเดือน (ฝnายประจำ) รวม 580,000 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน รวม 253,800 บาท 
   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว= 253,800 บาท 
    เพื่อจAายเปNน เงินเดือนให"แกAพนักงานสAวนท"องถิ่นและ

จAายเปNนคAาปรับปรุง เงินเดือนที่เลื่อนระดับสูงขึ้น 

1) เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา  

เปNนเงิน 243,840 บาท ดังนี ้

1.1) คร ูคศ. 1 จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 20,320 บาท  

จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 243,840 บาท  

2) เงินปรับปรุงเงินเดือน  
เปNนเงิน 9,960 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน 278,200 บาท (โดยมิต"องนำมาคำนวณเปNนภาระ

คAาใช"จAาย) 

   

  ค3าจ=างชั่วคราว รวม              326,200 บาท 
   1.1.2 ประเภท ค3าตอบแทนพนักงานจ=าง ตั้งไว= 318,900 บาท 
    เพื่อจAายเปNน 

1) ค3าจ=างให=พนักงานจ=างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา 

เปNนเงิน 307,200 บาท ดังนี ้

1.1) ผู"ชAวยครูผู"ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 

13,410 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 160,920 บาท 

1.2) ผู"ชAวยครูผู"ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 

12,190 บาท จำนวน 12 เดือน 

เปNนเงิน 146,280 บาท  

   

     

 

 

/2) เงินปรับปรุง… 
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    2) เงินปรับปรุงค3าตอบแทน  
เปNนเงิน 11,700 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจ

ถAายโอน 273,600 บาท (โดยมิต"องนำมาคำนวณเปNน

ภาระคAาใช"จAาย) ตั้งจAายจากเงินรายได" จำนวน 45,300 

บาท 

   

   1.1.3 ประเภท เงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ=าง ตั้งไว= 7,300 บาท 
    เพื่อจAายเปNน เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวให"กับพนักงาน

จ"างที่ปฏิบัติงาน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ.2542 และ

แผนอัตรากำลัง 3 ป3 (พ.ศ. 2561 - 2563) 

   

 2. งบดำเนินงาน    

  2.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 484,040 บาท 
   2.1.1 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3

เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

   

    1) ค3าใช=จ3ายในการจัดงานวันเด็กแห3งชาติ ตั้งไว" 50,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อของขวัญ ขนม ไอศกรีม อาหาร 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย=พัฒนา เด็กเล็ก

และโรงเรียนในพื้นที่ตำบล 

ตั้งจAายจากเงินปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่น

ห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา 

หน"า 126 ข"อ 3 

ตามอำนาจหน"าที่ มาตรา 67 (6) แหAง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล 

พ.ศ. 2538 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2552 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และการ

สAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และการ

สAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

   

    /2) โครงการจัดกิจกรรม… 
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    2) โครงการจัดกิจกรรมค3ายคุณธรรมเยาวชน 
เพื่อจAายเปNน คAาจัดกิจกรรมคAายเด็กและเยาวชนปลูกฝçง

คุณธรรมแกAเด็กในพื้นที่ตำบล 

ตั้งจAายจากเงินปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่น

ห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนา

สังคม หน"า 75 ข"อ 2 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และการ

สAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรมของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 

2557 

ตั้งไว" 30,000 บาท 

    3) โครงการสนับสนุนค3าใช=จ3ายการบริหารสถานศึกษา 
3.1) คAาจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย=

พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว" 64,600บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อ จัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนการ

สอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ=การเรียนการสอนเปNน

รายหัว ๆ ละ 1,700 บาท ให"แกAศูนย=พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA จำนวน 2 แหAง 

จำนวน 38 คน 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 

2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 128 ข"อ 7 

3.2) คAาสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย=พัฒนา

เด็กเล็ก  

ตั้งไว" 186,200 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดซื้อ จัดจ"างอาหาร

กลางวันให"แกAเด็กเล็กศูนย=พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค=การ

บริหารสAวนตำบลโนนประดูA จำนวน 2 แหAง อัตรามื้อละ 

20 บาท/คน จำนวน 245 วัน จำนวนเด็ก 38 คน 

ตั้งไว" 364,440 บาท 

     

/ตั้งจAายจาก… 
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    ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 

2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 128 ข"อ 7 

3.3) คAาวัสดุงานบ"านงานครัว สำหรับศูนย=พัฒนา 

เด็กเล็ก  

ตั้งไว" 19,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อวัสดุประจำศูนย=พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA จำนวน 2 ศูนย= 

รวม 38 คน ๆ ละ 500 บาท เชAน หมอน ผ"าปูที่นอน 

ถ"วย ชาม แก"ว น้ำไม"กวาด ฯลฯ  

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 128 ข"อ 7 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (5) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

3.4) คAาวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว" 6,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ=สำนักงาน 

ประจำศูนย=พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค=การบริหารสAวน

ตำบลโนนประดูA จำนวน 2 ศูนย= ๆ ละ 3,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 128 ข"อ 7 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 (5) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

   

     

 

 

 

/3.5) คAาใช"จAาย… 
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    3.5) คAาใช"จAายในการพัฒนาบุคลากร สำหรับศูนย=

พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว" 40,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาธรรมเนียมและลงทะเบียน คAาใช"จAายใน

การเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรในศูนย=พัฒนาเด็ก

เล็กบ"านเสวและศูนย=พัฒนาเด็กเล็กบ"านหนองอ"ายแหนบ 

จำนวน 3 ราย เข"ารAวมอบรมโครงการ, หลักสูตร ๆ ที่มี

สิทธิเบิกคAาธรรมเนียม ลงทะเบียน คAาใช"จAายเดินทางไป

ราชการ เชAน คAาที่พักคAาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง คAาใช"จAาย

อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ และคAาใช"จAายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาได"แกAคAาใช"จAายการพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนรู"คAาใช"จAาย ด"านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู" คAาวัสดุ

อุปกรณ=การศึกษา คAากิจกรรมพัฒนา การเรียนรู"  

คAากิจกรรมการจัดการเรียนรู"นอกสถานที่คAาใช"จAายใน

การพัฒนาระบบเครือขAายการศึกษา สื่อการเรียนรู"  

ถAายเอกสารจัดทำแบบ ฝ|กทักษะตAาง ๆ  

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 128 ข"อ 7 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 5 ) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

3.6) คAาใช"จAายโครงการสAงเสริมเอกลักษณ=ไทย  

(อัตลักษณ=ผ"าไทยในวันอังคารและวันศุกร=) สำหรับศูนย=

พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว" 5,700 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายตามกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนา

เด็กเล็กให"มีเอกลักษณ=ความเปNนไทยสำหรับเด็กในศูนย=

พัฒนาเด็กเล็กบ"านเสวและศูนย=พัฒนาเด็กเล็กบ"านหนอง

อ"ายแหนบจำนวน 38 คน ๆ ละ 150 บาท 

 

   

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 128 ข"อ 7 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (5) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

   

    3.7) คAาหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย=พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค=การบริหาร สAวนตำบลโนนประดูA 

จำนวน 38 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป3 เปNนเงิน 7,600 

บาท  

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 127 ข"อ 6 

3.8) คAาอุปกรณ=การเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย=

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

จำนวน 38 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป3  

เปNนเงิน 7,600 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได"ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 127 ข"อ 6 

3.9) คAาเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย=

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

จำนวน 38 คน อัตราคนละ 300 บาท/ป3 เปNนเงิน 

11,400 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 

2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 127 ข"อ 6 

   

     

 

 

 

/3.10 คAากิจกรรม... 
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    3.10) คAากิจกรรมพัฒนาผู"เรียน สำหรับเด็กเล็กใน

ศูนย=พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค=การบริหารสAวนตำบลโนน

ประดูA จำนวน 38 คน อัตราคนละ 430 บาท/ป3 เปNนเงิน 

16,340 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 

2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 127 ข"อ 6 

   

   2.1.2 ประเภท ค3าบำรุงรักษาและซ3อมแซม ตั้งไว= 49,600 บาท 
    1) ประเภทรายจ3ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ3อมแซม

ทรัพย=สิน ตั้งไว" 49,600 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายเพื่อการบำรุงรักษาซAอมแซม

ทรัพย=สินที่อยูAในความดูแลรับผิดชอบ เพื่อจAายเปNนคAา

ซAอมแซม เพื่อประกอบ ดัดแปลงตAอเติม หรือปรับปรุง

ครุภัณฑ= ศูนย=พัฒนาเด็กเล็กที่อยูAในความดูแลของ อบต. 

โนนประดูA 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 140 ข"อ 4 

   

  2.2 หมวดค3าวัสดุ รวม 480,967 บาท 
   2.2.1 ประเภทค3าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว= 480,967 บาท 
    1) อาหารเสริม (นม) ประจำศูนย\พัฒนาเด็กเล็กบ=าน

เสวและบ=านหนองอ=ายแหนบ 
เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให"แกAศูนย=

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค=การ

บริหารสAวน ตำบลโนนประดูAดังนี ้

1.1) คAาอาหารเสริม (นม) ศูนย=พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA จำนวน 2 แหAง 

จำนวนเด็ก 38 คน ๆ ละ 7.37 บาท/คน/วันจำนวน 

260 วัน (ข"อมูลวันที ่10 มิถุนายน พ.ศ.2562)  

เปNนเงิน 72,816 บาท  

ตั้งไว" 72,816 บาท 

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 

2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 126 ข"อ 1 

   

    2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให"แกAโรงเรียน

ในเขตองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA จำนวน 3 

โรงเรียน จำนวน 213 คน ๆ ละ 7.37 บาท/คน/วัน 

จำนวน 260 วันละ (ข"อมูลวันที1่0 มิถุนายน พ.ศ.2561)         

เปNนเงิน 408,151 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 

- 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 126 ข"อ 1 

ตั้งไว" 408,151 บาท 

 3. งบเงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท 
  3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท 
   3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส3วนราชการ จำนวน 882,000 บาท 
    1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตองค\การ
บริหารส3วนตำบลโนนประดู3  

ตั้งไว" 852,000 บาท  

เพื่อจAายเปNน เงินอุดหนุนสำหรับเปNนคAาใช"จAายในการจัด

ทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนตั้งแตAชั้นอนุบาล

ถึงประถมศึกษาป3ที ่6 ให"แกAโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค=การ

บริหารสAวนตำบลโนนประดูA คนละ 20 บาท จำนวน 

200 วัน จำนวน 213 คน (ข"อมูลวันที ่10 มิถุนายน พ.ศ.

2562) จัดสรรให" 100% 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถAาย

โอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 

2565) ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 129 ข"อ 9 

ตั้งไว" 852,000 บาท 

     
 

/2) อุดหนนุโครงการ... 
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    2) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
องค\การบริหารส3วนตำบลโนนประดู3  

ตั้งไว" 30,000 บาท  

เพื่อจAายเปNน เพื่อเปNนเงินอุดหนุนสำหรับเปNนคAาใช"จAาย

โครงการอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค=การบริหารสAวนตำบล

โนนประดูA จำนวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท 

ตั้งไว" 30,000 บาท 

    ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการศึกษา หน"า 128 ข"อ 8 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (5) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

   

…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานศึกษาไมA… 
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งานศึกษาไม3กำหนดระดับ (00214) รวม 60,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 60,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3

เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 
ตั้งไว= 60,000 บาท 

    1) โครงการจ=างเด็กนักเรียนนักศึกษามาปฏิบัติงาน
ในช3วงปVดภาคเรียน 
เพื่อจAายเปNน คAาตอบแทนให"แกAนักเรียน นักศึกษา มา

ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน อบต. เพื่อเรียนรู" การเมือง

ท"องถิ่น การรับใช"ชุมชนท"องถิ่นการพัฒนาท"องถิ่น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน แผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาสังคม หน"า 126 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 2537 

แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAา

ด"วยคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และ

การสAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 

2559 

ตั้งไว" 40,000 บาท 

    2) โครงการรณรงค\โตไปไม3โกง 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในกิจกรรม การรณรงค=

ประชาสัมพันธ= คAาปYาย คAาอาหาร ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารกิจการบ"านเมืองที่ด ีหน"า 139 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 6 ) 

แหAง พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยคAา 

ใช"จAายในการฝ|กอบรมของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

…………………………………………….. 
    /แผนงานการศาสนา... 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 190,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 190,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 140,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3

เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

รวม 140,000 บาท 

    1) ค3าใช=จ3ายโครงการแข3งขันกีฬาต=านยาเสพติด “กีฬา 
เยาวชนและประชาชน” 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดการแขAงขันกีฬาต"านยา

เสพติดสำหรับเยาวชนและประชาชนในตำบล 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาสังคม หน"า 80 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 (6) แหAง 

พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 2537 

แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAา

ด"วยคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และ

การสAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 

2559 

ตั้งไว" 120,000 บาท 

    2) โครงการส3งนักกีฬาเข=าร3วมการแข3งขันประเภท
ประชาชนทั่วไป 
เพื่อจAายเปNน เงินสนับสนุนในการจัดการแขAงขันกีฬา เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะประสบการณ=ด"านกีฬารAวมกับหนAวยงานอื่น

เปNนคAาเบี้ยเลี้ยงคAาตอบแทน คAาวัสดุอุปกรณ= ฯลฯ 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน แผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาทAองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา 

หน"า 132 ข"อ 4 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

    /ตามอำนาจ… 
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    ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (6) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAา

ด"วยคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และ

การสAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 

2559 

   

  1.2 หมวดค3าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   1.2.1 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว" 50,000 บาท 

    เพื่อจAายเปNน คAาจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ=กีฬา เพื่อสนับสนุน

ให"กับชุมชน หมูAบ"านละ ๆ 5,000 บาท ได"ใช"ในการเลAน

กีฬา และออกกำลังกาย 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน แผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาทAองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา 

หน"า 132 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 6 ) 

แหAง พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

   

…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานศาสนา… 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท=องถิ่น (00263) รวม 292,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 110,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 110,000 บาท 
   1.1.1 ประเภท รายจ3ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว= 100,000 บาท 
    1) ค3าใช=จ3ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี  

ตั้งไว" 100,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายทางพิธีทางศาสนางานประเพณี

ตAาง ๆ เชAน สงกรานต= ป3ใหมA งานวันสำคัญตAาง ๆ และ

งานรัฐพิธีการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม, 

วันแมA 12 สิงหาคม , 5 ธันวาคม วันป}ยะมหาราช และ

งานจัดขบวนแหAช"างบAอไกAแก"ว เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน แผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาทAองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา 

หน"า 132 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 6 ) 

แหAง พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAา

ด"วยคAาใช"จAายในการจัดงาน การจัดการแขAงขันกีฬา และ

การสAงนักกีฬาขององค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 

2559 

ตั้งไว" 100,000 บาท 

   1.1.2 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3
เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 

ตั้งไว= 10,000 บาท 

 
 

   1) โครงการส3งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ\ดนตรีพื้นบ=าน 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดกิจกรรม อนุรักษ=ดนตรี

พื้นบ"าน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"าน

การศึกษา หน"า 130 ข"อ 1 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

     

/ตามอำนาจ... 
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    ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 8 ) 

แหAง พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรม และการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

 2. งบเงินอุดหนุน รวม 182,000 บาท 
  2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 182,000 บาท 
   2.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว= 182,000 บาท 
    1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนประดู3ตามโครงการ

ที่ขอรับการอุดหนุน  

ตั้งไว" 162,000 บาท  

เพื่อจAายเปNน เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโนนประดูA

เพื่อใช"ในกิจกรรมสAงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและพิธีทาง

ศาสนาของตำบล เชAน 

1.1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  

เพื่อเปNนคAาใช"จAายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชAน 

เงินรางวัล คAาตกแตAงสถานที่ เปNนต"น จำนวน 60,000 บาท  

1.2) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร"อนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเปNนคAาใช"จAาย ในการจัดงาน 

เชAน คAาจัดเตรียมสถานที่ เปNนต"น เปNนเงิน 20,000 บาท 

1.3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต= เพื่อเปNน

คAาใช"จAายในการจัดงานประเพณีสงกรานต= แหAช"างบAอไกA

แก"ว เชAน คAาจ"างเหมาประดับตกแตAงริ้วขบวน เปNนต"น 

เปNนเงิน 40,000 บาท 

1.4) โครงการประเพณีหลAอเทียน เข"าพรรษา เพื่อ

เปNนคAาใช"จAายในการจัดงานหลAอเทียนพรรษาและถวาย

เทียนพรรษา เชAน คAาวัสดุหลAอเทียนพรรษา เปNนต"น  

เปNนเงิน 17,000 บาท 

ตั้งไว" 162,000 บาท 

     

 

/1.5) โครงการจัด... 
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    1.5) โครงการจัดงาน วันปวารณาออกพรรษา  

เพื่อเปNนคAาใช"จAายในการจัดงานออกพรรษา งานประเพณี

กวนข"าวทิพย= เชAน คAาวัสดุกวนข"าวทิพย= แปYง น้ำตาล ถั่ว 

งา เปNนต"น เปNนเงิน 5,000 บาท  

1.6) โครงการจัดงานปฏิบัติธรรมเข"าปริวาสกรรม 

ตำบลโนนประดูA เพื่อจAายเปNนคAาใช"จAายในการดำเนิน

โครงการ เปNนเงิน 20,000 บาท (เปNนองค=กรชุมชน ที่

จัดตั้งและมีกฎหมายรองรับ) 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาท"องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

หน"า 133 ข"อ 5 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนองค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (8) แหAง 

พรบ. สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

   

    2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดา ตามโครงการที่
ขอรับการอุดหนุน 

 ตั้งไว" 20,000 บาท 

เพื่อจAายเปNน เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดา  

เพื่อใช"ในกิจกรรมสAงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและพิธีทาง

ศาสนาของอำเภอ เปNนต"น 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

พัฒนาท"องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา 

หน"า 133 ข"อ 6 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 8 ) 

แหAง พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วยเงิน

อุดหนุนองค=กรปกครองสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งไว" 20,000 บาท 

…………………………………………….. 
/แผนงานเคหะ... 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 10,000 บาท 
 1. งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
  1.1 หมวดค3าใช=สอย รวม 10,000 บาท 
   1.1.1 ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม3

เข=าลักษณะรายจ3ายหมวดอื่น ๆ 
ตั้งไว= 10,000 บาท 

    1) โครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียน 
เพื่อจAายเปNน คAาใช"จAายในการจัดกิจกรรมการกำจัด

ขยะ (ภายในโรงเรียน) จำนวน 10,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร=ด"านการ

อนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม หน"า 148 

ข"อ 3 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา  67 ( 7 ) 

แหAง พรบ.สภาตำบลและองค=การบริหารสAวนตำบล พ.ศ 

2537 แก"ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวAาด"วย

คAาใช"จAายในการฝ|กอบรม และการเข"ารับการฝ|กอบรม

ของเจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ. 2557 

ตั้งไว" 10,000 บาท 

…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงานรายละเอียด... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายทั่วไป 
ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

อำเภอ สีดา จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงานงบกลาง 
 
ประมาณการรายจ3ายรวมทั้งสิ้น 7,554,801 บาท จ3ายจากรายได=จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป`น 
 

แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) รวม 7,554,801 บาท 

 1. งบกลาง รวม 7,554,801 บาท 

  1.1 งบกลาง รวม 7,554,801 บาท 

   1.1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว= 66,550     บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให"แกA

พนักงานจ"าง 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

และเงินอุดหนุน ศพด.จัดสรรร"อยละ 5 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดAวน

ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.  

2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ดAวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 

2557  

   

   1.1.2 ประเภทเงินช3วยเหลืองบประมาณรายจ3ายเฉพาะ
การประปา 

ตั้งไว= 225,200   บาท 

    เพื่อจAายเปNน เพื่อตั้งเพื่อชAวยเหลืองบประมาณรายจAาย

เฉพาะการในการดำเนินการตามอำนาจหน"าที่  

   

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา

ท"องถิ่นห"า (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการ

บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี หน"า 143 ข"อ 1 

   

   1.1.3 เบี้ยยังชีพผู=สูงอาย ุ ตั้งไว= 5,437,200 บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินการสร"างหลักประกันรายได"ให"แกA

ผู"สูงอายุ สำหรับจัดสรรให"ผู"สูงอายุ  

1) อายุ 60-69 ป3 จำนวน 353 คน  

อัตราคนละ 600 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน 2,541,600  บาท 

1) 2) อายุ 70-79 ป3 จำนวน 225 คน  

อัตราคนละ 700 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  

เปNนเงิน 1,890,000  บาท 

2) 3) อายุ 80-89 ป3 จำนวน 91 คน  

3) อัตราคนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน                                     

เปNนเงิน 873,600 บาท 

4) อายุ 90 ป3 จำนวน 11 คน  

อัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน                                     

เปNนเงิน 132,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ.2561-

2565 ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสังคม หน"า 81 ข"อ 1 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (6) 

แหAงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารสAวน

ตำบล พ.ศ. 2537 แก"ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562 และพระราชบัญญัติผู"สูงอายุ พ.ศ. 2546 รวมถึง

แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  

   

     

 

 

/1.1.4 เบี้ยยังชีพ... 
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   1.1.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว= 1,420,800   บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินสวัสดิการทางสังคมให"แกAผู"พิการหรือ

ทุพพลภาพ จำนวน 148 คน อัตราคนละ 800 บาท/

เดือน จำนวน 12 เดือน  

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"า พ.ศ. 2561 - 

2565 ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสังคม หน"า 81 ข"อ 2 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (6) 

แหAงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารสAวน

ตำบล พ.ศ. 2537 แก"ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562 และ พระราชบัญญัติสAงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมถึงแก"ไข

เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  

   

   1.1.5 เบี้ยยังชีพผู=ปnวยเอดส\ ตั้งไว= 54,000    บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินสงเคราะห=เบี้ยยังชีพผู"ปbวยเอดส=  

จำนวน 9 ราย ๆ ละ  500 บาท/เดือน 

ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจ

ถAายโอน ปรากฏในแผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 

2561 - 2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสังคม หน"า 

81 ข"อ 3 

ตามอำนาจหน"าที่ ตามมาตรา 67 (6) 

แหAงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารสAวน

ตำบล พ.ศ. 2537 แก"ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2562  

   

   1.1.6 สำรองจ3าย  ตั้งไว= 69,089 บาท 

    เพื่อใช"จAายใน กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยตAาง ๆ 

เชAน ปçญหาภัยแล"ง  อุทกภัยหรือเกิดความเดือดร"อน

ของประชาชนหรือการดำเนินการตAาง ๆ ที่หากไมA

ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตาม

อำนาจหน"าที่ขององค=การบริหารสAวนตำบล 

   

     

/ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและตั้งจAายจาก

เงินรายได"ปรากฏใน แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ.

2561-2565 ยุทธศาสตร=ด"านการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย=สิน หน"า 147 ข"อ 1 

   

   1.1.7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เพื่อจAายเปNน คAาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงาน

จ"างตามภารกิจพนักงานจ"างทั่วไปขององค=การบริหาร

สAวนตำบลโนนประดูA 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสังคม หน"า 82 ข"อ 6 

ตาม พรบ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ

แก"ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หนังสือกรม

สAงเสริมการปกครองท"องถิ่น ดAวนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

ตั้งไว= 30,000 บาท 

   1.1.8 รายจ3ายตามข=อผูกพัน  รวม 100,000 บาท 
    1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท"องถิ่นองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

เพื่อจAายเปNน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท"องถิ่นองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

จำนวน 40% ของงบประมาณที่ได"รับจัดสรรจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหAงชาต ิ

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาสังคม หน"า 82 ข"อ 4 

ตั้งไว"    100,000    บาท 

   1.1.9 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข=าราชการส3วน
ท=องถิ่น (กบท.)   

ตั้งไว= 151,962   บาท 

    เพื่อจAายเปNน เงินสมบทกองทุนบำเหน็จบำนาญของ

ข"าราชการสAวนท"องถิ่น ตามกฎหมาย โดยคำนวณ

หลักเกณฑ=ร"อยละ 1 (งบประมาณรายได"ที่นำมา

คำนวณไมAรวมรายได"ประเภทพันธบัตร เงินกู" เงินที่มีผู"

อุทิศให"หรือเงินอุดหนุน)  

   

    /ตั้งจAายจาก... 
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    ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ

บำนาญข"าราชการสAวนท"องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29  

ลงวันที ่2 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข"าราชการสAวนท"องถิ่น ที่ มท 

0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

   

…………………………………………….. 
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ส3วนท่ี 3 

งบประมาณรายจ3ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ3ายเฉพาะการ กิจการปะปา 

ประจำป|งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ของ 

องค\การบริหารส3วนตำบลโนนประดู3 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
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รายรับงบประมาณรายจ3าย-เฉพาะการ 
องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบประมาณการรายจAายประจำป3งบประมาณพ.ศ. 2563 

 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2559 2560 2561 2562 2563 
หมวดรายได=           

  หมวดคAาธรรมเนียมคAาปรับและ

ใบอนุญาต 

9,700 17,370 21,690 17,100 20,100 

  หมวดรายได"คAาสาธารณูปโภค 611,005 598,845 722,030 720,800 760,500 

  หมวดรายได"จากทรัพย=สิน 3,523 3,618 4,389 3,000 4,000 

  หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด - 630 - 100 200 

  หมวดเงินอุดหนุนจาก

งบประมาณรายจAายท่ัวไป 

250,000 250,000 200,000 150,000 225,200 

รวมรายรับ 874,228 870,463 948,109 891,000 1,010,000 

       

 
รายจ3ายงบประมาณรายจ3าย-เฉพาะการ  

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA อำเภอสีดา     จังหวัดนครราชสีมา 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจAายประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ 
รายจ3ายจริง ประมาณการ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบกลาง 5,600 5,750 6,220 10,410 15,048 

งบบุคลากร - - - 60,000 120,000 

งบดำเนินงาน 689,235 636,793 691,877 790,590 852,952 

งบลงทุน 76,655 22,598 49,816 30,000 22,000 

รวมรายจ3าย 771,490 665,141 747,913 891,000 1,010,000 
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ประมาณการรายรับรายจ,ายประจำป.งบประมาณ 2563 
องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA    อำเภอสีดา     จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป6 2559  ป. 2560  ป. 2561  ป. 2562  ป. 2563 
รายรับตามงบประมาณการ      
รายรับ      
    คAาธรรมเนียม คAาปรับและคAาใบอนุญาต 9,700 17,370 21,690 17,100 20,100 
    รายได"จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย= 611,005 598,845 722,030 720,800 760,500 
    รายได"จากทรัพย=สิน 3,623 3,618 4,389 3,000 4,000 
    รายได"เบ็ดเตล็ด - 630 - 100 200 
    เงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจAายทั่วไป 250,000 250,000 200,000 150,000 225,200 

รวมเงินรายรับตามประมาณทั้งสิ้น 874,328 870,463 948,109 891,000 1,010,000 

รายการ 
รายจ,ายจริง ประมาณการ 

 ป. 2559 ป6 2560  ป. 2561  ป. 2562  ป. 2563 
รายจAายตามงบประมาณการ      

งบกลาง 5,600 5,750 6,220 10,410 15,048 
เงินเดือนฝ^ายประจำ - - - 60,000 120,000 
คAาใช"สอย 176,400 168,472 193,436 205,600 230,100 
คAาวัสดุ 266,921 226,363 192,463 204,990 223,152 
คAาสาธารณูปโภค 245,914 241,959 305,978 380,000 399,700 
เงินอุดหนุน      
คAาครุภัณฑ= 76,655 22,598  30,000 22,000 
คAาที่ดินและสิ่งกAอสร"าง -  49,816   
รายจAายอื่น - - - - - 

รวมรายจ,ายตามประมาณการรายจ,ายทั้งสิ้น 771,490 665,142 747,913 891,000 1,010,000 
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องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA    อำเภอสีดา     จังหวัดนครราชสีมา 
ประมาณการรายรับรายจAายประจำป3งบประมาณ 2563 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการรายรับ 

 ป/ 2559  ป/ 2560  ป/ 2561 ป/ 2562 ป/ 2563 

หมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับ  และใบอนุญาต 9,700 17,370 21,690 17,100 20,100 

คAาธรรมเนียมการย่ืนคำขอใช"น้ำ 650 720 690 1,000 800 
คAามาตรวัดน้ำและอุปกรณ=พร"อมติดต้ัง 7000 14,500 19,500 15,000 18,000 
คAาถอดคAาเก็บรักษาหรือคAาย"ายมาตรวัดน้ำ 2050 2,150 1,500 1,000 1,200 
คAาปรับผู"กระทำผิดข"อบังคับกิจการประปา - - - 100 100 

หมวดรายไดJค;าสาธารณูปโภค 611,005 598,845 722,030 720,800 760,500 

คAาจำหนAายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 514,845 500,705 621,680 620,800 660,000 
คAาบำรุงมาตรน้ำประจำเดือน 96,160 98,140 100,350 100,000 100,500 

หมวดรายไดJเบ็ดเตล็ด - 630 - 100 200 

            คAาขายเศษของ     100 
รายได"เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ - 630.00 - 100 100 

หมวดรายไดJจากทรัพยUสิน 3,523 3,618 4,389 3,000 4,000 

ดอกเบ้ีย 3,523 3,618 4,389 3,000 4,000 
หมวดเงินอุดหนุน 250,000 250,000 200,000 150,000 225,200 

เงินชAวยเหลือจากงบประมาณรายจAาย
ท่ัวไป 250,000 250,000 200,000 150,000 225,200 

รวมรายไดJท้ังส้ิน 874,228 870,463 948,109 891,000 1,010,000 

      

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการรายรับ 

ป/ 2559 ป/ 2560 ป/ 2561 ป/ 2562 ป/ 2563 

หมวดรายจ;ายงบกลาง 5,600 5,750 6,220 10,410 15,048 

1.ประเภทรายจAายตามข"อผูกพัน      
     1.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 5,600 5,750 6,220 7,410 7,848 
          ข"าราชการสAวนท"องถ่ิน      
     1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - - - - 1,200 
     1.3 เงินสมทบกองทุนเงิน

ประกันสังคม - - - 3,000 6,000 
งบบุคลากร - - - 60,000 120,000 

หมวดค;าจJางช่ัวคราว - - - 60,000 120,000 

1.คAาตอบแทนพนักงานจ"างท่ัวไป    54,000 108,000 
                 1.1 เงินเพ่ิมคAาครองชีพช่ัวคราว - - - 6,000 12,000 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการรายรับ 

ป/ 2559 ป/ 2560 ป/ 2561 ป/ 2562 ป/ 2563 

งบดำเนินงาน 689,235 636,793 691,877 790,590 852,952 

หมวดค;าใชJสอย 176,400 168,472 193,436 205,600 230,100 

1.รายจAายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ 162,300 164,922 185,100 185,600 205,100 
           1.1 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
                 จดมาตรวัดน้ำคAาน้ำ ม.2      
             1.2 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน 36,000 36,000 26,400 26,400 26,400 
                   จดมาตรวัดน้ำ ม.3,10      

     1.3 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
           จดมาตรวัดน้ำ ม..5,8      
     1.4 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 
           จดมาตรวัดน้ำ ม.6      
     1.5 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
            จดมาตรวัดน้ำ ม.7      

รายการ  ประมาณการรายจAาย 
ป3 2559 ป3 2560 ป3 2561 ป3 2562 ป3 2563 

     1.6 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
           จดมาตรวัดน้ำ ม.9      
     1.7 คAาจ"างเหมาดูแลระบบประปาหมูAบ"าน  - 21,600 21,600 21,600 
           จดมาตรวัดน้ำ ม.4      
     1.8 คAาบริกาทดสอบคุณภาพน้ำ 2,700 2,700 13,500 9,000 18,500 
     1.9 คAาจ"างเหมาคนงานท่ัวไป - - - - - 
     1.8 คAาจ"างเหมาบริการอ่ืน ๆ - 2,622 - 5,000 10,000 
     1.9 คAาธรรมเนียมและลงทะเบียน     5,000 

2. คAาใช"จAายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเข"า - - - - 5,000 

ลักษณะรายจAายหมวดอ่ืน      
       คAาใช"จAายเดินทางไปราชการ     5,000 
3. คAาใช"จAายในการบำรุงรักษาและ

ซAอมแซมทรัพย=สิน 14,100 3,550 8,336 20,000 20,000 
หมวดค;าวัสดุ 266,921 226,363 192,463 204,990 223,152 

1. คAาวัสดุสำนักงาน 18,616 22,397 24,828 27,990 33,152 
2. คAาวัสดุกAอสร"าง 104,955 103,242 57,035 52,000 50,000 
3. คAาวัสดุวิทยาศาสตร=หรือการแพทย= 99,375 70,125 50,250 30,000 50,000 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการรายรับ 

ป/ 2559 ป/ 2560 ป/ 2561 ป/ 2562 ป/ 2563 

4. คAาวัสดุไฟฟfาและวิทยุ 10,375 13,599 10,900 45,000 40,000 
5. คAาวัสดุคอมพิวเตอร= - - - - 5,000 
6. คAาวัสดุอ่ืนๆ 33,600 17,000 49,450 50,000 45,000 

หมวดค;าสาธารณูปโภค 245,914 241,959 305,978 380,000 399,700 

คAาไฟฟfากิจการประปา 245,914 241,959 305,978 380,000 399,700 
งบลงทุน 76,655 22,598 49,816 30,000 22,000 

หมวดค;าครุภัณฑU 76,655 22,598 - 30,000 22,000 

1.โครงการปรับปรุงซAอมแซมระบบประปาหมูAบ"าน  37,655 22,598 - - - 
ประเภทดัดแปลงตAอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ= ม.8      

2.ปhiมน้ำหอยโขAง ขนาด 5.5 HP 220 โวลต= ม.8      
3.ชุดควบคุมปhiม ขนาด 5.5 HP 220 โวลต= ม.8      
4.ปhiมน้ำหอยโขAง ขนาด 5.5 HP 380 โวลต= ม.8      
5.ชุดควบคุมปhiม ขนาด 5.5 HP 380 โวลต= ม.8      
6.ปhiมน้ำหอยโขAง ขนาด 5.5 HP 220 โวลต= ม.10 39,000 - -   
7.ปhiมน้ำหอยโขAง มอเตอร=ไฟฟfา สูบน้ำได" 450 ลิตร/

นาที    30,000 22,000 
หมวดค;าท่ีดินและส่ิงก;อสรJาง - - 49,816 - - 

             คAาบำรุงและปรับปรุงซAอมแซมท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร"าง      
คAาซAอมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ=ประปาท่ีมีวงเงินเกิน
กวAา 5,000 บาท   49,816         

รวมรายจAายท้ังส้ิน 771,490 665,142 747,912 891,000 1,010,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/รายงายรายละเอียด... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการอบต.โนนประดูA 
ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 
อำเภอ สีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,010,000 บาท แยกเป[น 

รายไดJ  เป[นเงิน 1,010,000 บาท 

 หมวดค;าธรรมเนียมค;าปรับและใบอนุญาต ตั้งไวJรวม  20,000  บาท 

  ค;าธรรมเนียมการยื่นขอใชJน้ำ  ตั้งไวJ 800 บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAาจะมีผู"
ขอใช"น้ำรายใหมA 

    

  ค;ามาตรวัดน้ำและอุปกรณUพรJอมติดตั้ง  ตั้งไวJ 18,000 บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAาจะมีผู"
ขอใช"น้ำรายใหมA 

    

  ค;าถอดเก็บรักษาหรือค;ายJายมาตรน้ำ  ตั้งไวJ 1,200 บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAาจะมี
การเปลี่ยนมาตรน้ำผู"ขอใช"น้ำรายเดิมที่ชำรุด 

    

  ค;าปรับ  ตั้งไวJ 100 บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมา เพื่อ
ดำเนินการตามข"อบัญญัติองค=การบริหารสAวนตำบลเรื่อง
การดำเนินกิจการประปาอบต.โนนประดูA 

    

 หมวดค;าสาธารณูปโภค ตั้งไวJรวม  760,500  บาท 

  ค;าจำหน;ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ  ตั้งไวJ 660,000  บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจากมี
จำนวนผู"ใช"น้ำเพิ่มขึ้น ทำให"มีความต"องการใช"น้ำใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

    

  ค;าเช;ามาตรวัดน้ำ           ตั้งไวJ 100,500  บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา เนื่องจากมี
จำนวนผู"ใช"น้ำเพิ่มขึ้นและคาดวAาจะมีขอผู"ใช"ประปาราย
ใหมA 

    

 

 

 

/หมวดรายได"... 
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 หมวดรายไดJจากทรัพยUสิน          ตั้งไวJรวม  760,500  บาท 

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ตั้งไวJ 4,000  บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมา คาดวAา
ดอกเบี้ยเงินฝากตามสภาพเศรษฐกิจ 

    

  รายไดJเบ็ดเตล็ด     

  ค;าขายเศษของ ตั้งไวJรวม  200  บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"เทAากับป3ที่ผAานมา จากการ
จำหนAายเศษวัสดุครุภัณฑ=ชำรุด                  

 ตั้งไวJ 100  บาท 

  รายไดJเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  ตั้งไวJ 100  บาท 

  รายได"เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     

 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวJรวม     225,200  บาท 

  เงินที่งบประมาณทั่วไปช;วยเหลืองบประมาณ 

เฉพาะการ 

 ตั้งไวJ    225,200  

  

บาท 

  คำชี้แจง ประมาณการไว"สูงกวAาป3ที่ผAานมาเนื่องจากมี
การเพิ่มบุคลากรในงานกิจการประปา ทำให"มีภาระ
คAาใช"จAายเพิ่มขึ้น 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/รายงานรายละเอียด... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;าย 

งบประมาณรายจAายเฉพาะกิจการ กิจการ อบต.โนนประดูA 
ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 
อำเภอ สีดา   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น  1,010,000 บาท จ;ายจากรายไดJจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป[น 

1. งบบุคลากร                                                                                    รวม 120,000     บาท 

 1.1 หมวดค;าจJางชั่วคราว  รวม 120,000     บาท 

 1.1.1 ประเภทค;าตอบแทนพนักงานจJางทั่วไป                                      ตั้งไวJ 108,000 บาท  

  เพื่อจAายเปpน 
 1) ค;าตอบแทนพนักงานจJางทั่วไป จำนวน 1 
อัตรา ดังนี ้

1.1 ตำแหนAงคนงานทั่วไป พนักงานผลิต
น้ำประปา จำนวน 1 อัตรา ๆละ 9,000 บาท 
จำนวน  12  เดือน  เปpนเงิน  108,000  บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี 
หน"า 137 ข"อ 13 

    

 1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจJาง                                        ตั้งไวJ 12,000    บาท  

  เพื่อจAายเปpน เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราวสำหรับ
พนักงานจ"าง   จำนวน 1 อัตรา 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี  

    

2. งบดำเนินงาน                                                                       รวม 852,952      บาท 

 2.1 หมวดค;าใชJสอย  รวม 230,100 บาท 

  2.1.1 ประเภทรายจ;ายเพื่อใหJไดJมาซึ่งบริการ  ตั้งไวJ 205,100 บาท 

 

 

  

 

/1. ประเภท ราย... 
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  1) ประเภท รายจ;ายเพื่อใหJไดJมาซึ่งบริการ  

รวมตั้งไว" 205,100 บาท 
(1) ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบประปา

หมู;บJานจดมาตรวัดน้ำหมู;บJานทองหลาง

ใหญ; หมู;ที่ 2 

ตั้งไว" 18,000    บาท                  
เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กิจการประปาบ"านทองหลางใหญAของ อบต. 
 โนนประดูA เชAน ควบคุมเปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAง
ตะกอน เติมคลอรีน จดมาตรวัดน้ำ อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี  

(2) ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบประปา

หมู;บJาน จดมาตรวัดน้ำบJานโนนประดู; หมู;ที่ 3 

และบJานโนนสะอาด หมู;ที่ 10                

ตั้งไว"     26,400    บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กิจการประปาของ อบต. โนนประดูA เชAน ควบคุม
เปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAงตะกอน เติมคลอรีน จดมาตร
วัดน้ำ อัตราเดือนละ  
2,200 บาท        

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี  

(3) ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบประปา

หมู;บJานจดมาตรวัดน้ำ บJานสำโรงหมู;ที่ 4  

ตั้งไว"   21,600    บาท 
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/เพื่อจAายเปpน... 
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  เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กิจการประปาของ อบต.โนนประดูA เชAน ควบคุม
เปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAงตะกอน เติมคลอรีน จดมาตร
วัดน้ำ อัตราเดือนละ 1,800 บาท                                                                                                

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี                                                         

    

  (4) ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบประปา

หมู;บJาน จดมาตรวัดน้ำ บJานหนองสะแก  

หมู;ที่ 5 และบJานหนองอJายแหนบ หมู;ที่ 8   

ตั้งไว"   36,000    บาท                                                                                                                                                  
เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กจิการประปาของ อบต.โนนประดูA เชAน ควบคุม
เปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAงตะกอน เติมคลอรีน จดมาตร
วัดน้ำ อัตราเดือนละ 3,000 บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

(5) ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบ

ประปาหมู;บJาน จดมาตรวัดน้ำ บJานเสวหมู;ที่ 6 

ตั้งไว"   26,400  บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กิจการประปาของ อบต.โนนประดูA เชAน ควบคุม
เปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAงตะกอน เติมคลอรีน จดมาตร
วัดน้ำ อัตราเดือนละ 2,200  บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี
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  (6) ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบ

ประปาหมู;บJาน จดมาตรวัดน้ำ บJานตาลาด หมู;

ที่ 7     
ตั้งไว"  21,600  บาท 

เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กิจการประปาของ อบต.โนนประดูA เชAน ควบคุม
เปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAงตะกอน  เติมคลอรีน จด
มาตรวัดน้ำ อัตราเดือนละ 1,800  บาท 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

(7)  ค;าจJางเหมาบริการดูแลระบบ

ประปาหมู;บJาน จดมาตรวัดน้ำ หมู;บJานงิ้วเก;า 

หมู;ที่ 9  

ตั้งไว"  21,600   บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบ
กิจการประปาของ อบต.โนนประดูA เชAน ควบคุม
เปrด-ปrดน้ำ ล"างแทAงตะกอน  เติมคลอรีน จด
มาตรวัดน้ำ  อัตราเดือนละ 1,800 บาท      

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

(8) ค;าบริการทดสอบคุณภาพน้ำ  

ตั้งไว"   18,500   บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาทดสอบ คุณภาพน้ำตาม
มาตรฐานการผลิตน้ำประปาหมูAบ"าน  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา
ท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร=ด"าน
การบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี
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  (9) ค;าจJางเหมาบริการอื่นๆ ในความ

รับผิดชอบของ อบต.โนนประดู;เกี่ยวกับงาน

กิจการประปา                       

ตั้งไว"  10,000   บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาจ"างเหมาบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
งานกิจการประปาในความ   รับผิดชอบ
ของ อบต.โนนประดูA 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

(10) ค;าธรรมเนียมและค;าลงทะเบียน  

ตั้งไว" 10,000 บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาธรรมเนียมและคAาลงทะเบียน
ฝuกอบรมตามโครงการตAาง ๆ สำหรับพัฒนาองค=
ความรู"เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค=กร
ปกครองสAวนท"องถิ่นให"แกA พนักงานจ"างทั่วไป ที่
เปpนประโยชน=ในการปฏิบัติราชการ เปpนต"น  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี
2) ประเภท รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม;เขJาลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ 

(1) ค;าใชJจ;ายเดินทางไปราชการ  

ตั้งไว"     5,000    บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาใช"จAายเดินทางไปราชการของ
พนักงานจ"างทั่วไป ที่ได"รับคำสั่งให"เดินทางไป
ราชการ เชAน คAาเบี้ยเลี้ยง คAาที่พัก คAาพาหนะ 
และคAาใช"จAายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ   

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏในแผนพัฒนา
ท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร=
ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตั้งไว" 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตั้งไว" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งไว" 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

 

   

/2.1.2 ประเภทคAา... 



ข"อบัญญัติงบประมาณ ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 166 

  2.1.2 ประเภทค;าบำรุงรักษาและซ;อมแซม  ตั้งไวJ 20,000 บาท 
  1) การบำรุงรักษาและซ;อมแซมทรัพยUสิน  

เพื่อจAายเปpน คAาใช"จAายในการบำรุงรักษา หรือ
ซAอมแซมครุภัณฑ=ที่อยูAในความดูแล รับผิดชอบ
ของกิจการประปา อบต. เชAน เครื่องสูบน้ำ ระบบ
ไฟฟfาระบบทางเดินน้ำดิบ ระบายน้ำเข"าบAอ
ประปา 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

    

 2.2 หมวดค;าวัสดุ  รวม 223,152 บาท 

  2.2.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน  ตั้งไวJ 33,152 บาท 

  เพื่อจAายเปpน คAาแบบพิมพ= ใบเสร็จรับเงิน 
กระดาษ แฟfมเอกสาร ที่จำเปpน เปpนต"น  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

    

  2.2.2 ประเภทวัสดุไฟฟlาและวิทยุ  ตั้งไวJ 40,000 บาท 

  เพื่อจAายเปpน คAาจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ=ไฟฟfาใช"ใน
งานกิจการประปา  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

    

  2.2.3 ประเภทวัสดุก;อสรJาง  ตั้งไวJ 50,000 บาท 

  เพื่อจAายเปpน คAาวัสดุกAอสร"าง สำหรับงานกิจการ
ประปา องค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA เชAน 
ทAอน้ำและอุปกรณ=ประปาตAาง ๆ เปpนต"น  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 

    

   
 

/2.2.4 ประเภท... 
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  2.2.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรUหรือการแพทยU   ตั้งไวJ 50,000 บาท 

  เพื่อจAายเปpน คAาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร=ที่มีความ
จำเปpนทางด"านกิจการประปา เชAน สารส"มและ
คลอรีน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 พ.ศ. 2561 - 2565 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

    

  2.2.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรU  ตั้งไวJ 5,000 บาท 

  เพื่อจAายเปpน  คAาจัดซื้อหมึกพิมพ= แปfนพิมพ=
สำหรับคอมพิวเตอร= เมาส= สายเคเบิ้ล อุปกรณ=
บันทึกข"อมูล ฯลฯ  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

    

  2.2.6 ประเภทวัสดุอื่น ๆ  ตั้งไวJ 45,000 บาท 

  เพื่อจAายเปpน คAาจัดซื้อมาตรวัดน้ำประปา 
ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน

แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

    

 2.3 หมวดค;าสาธารณูปโภค  รวม 399,700 บาท 

  2.3.1 ประเภท ค;าไฟฟlา  ตั้งไวJ 399,700 บาท 

3. งบลงทุน  รวม     22,000     บาท 

 3.1 หมวดครุภัณฑU  รวม 22,000 บาท 

  3.1.1 ประเภทครุภัณฑUการเกษตร  ตั้งไวJ 22,000 บาท 

  1. เพื่อจAายเปpนคAาจัดซื้อสูบน้ำแบบหอยโขAง  
มอเตอร=ไฟฟfา ขนาด 2 นิ้ว 3 แรง 2 เฟส  

จำนวน  2  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1. สูบน้ำได" 450 ลิตร/นาท ี
2. เปpนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขAง ใช"มอเตอร=

ไฟฟfา 

    

   

 

 /3. สAงน้ำได"สูง... 
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  3. สAงน้ำได"สูงไมAน"อยกวAา 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต 

4. สูบน้ำได"ไมAน"อยกวAาตามปกติที่กำหนด 
6.  อุปกรณ=ประกอบของเครื่องสูบน้ำและ

ของมอเตอร=ไฟฟfาต"องมีครบชุดพร"อมที่
จะใช"งานได" 

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ=สำนักงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อ
นำมาใช"กับระบบประปาหมูAบ"านที่อยูAในความ
รับผิดชอบของอบต. โนนประดูA  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 
2565) ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาด"าน
โครงสร"างพื้นฐาน   

    

4. งบกลาง                                                                       รวม    15,048 บาท 

 4.1 งบกลาง  รวม  15,048 บาท 

  4.1.1 ประเภทรายจ;ายตามขJอผูกพัน       ตั้งไวJ  15,048 บาท 

  1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของ

ขJาราชการส;วนทJองถิ่น (ก.บ.ท.) 

ตั้งไว"  7,848  บาท 
เพื่อจAายเปpน คAาสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ของข"าราชการสAวนท"องถิ่น ตามกฎหมายโดย
คำนวณหลักเกณฑ= ร"อยละ 1 (งบประมาณรายได"
ที่นำมาคำนวณไมAรวมรายได" ประเภทพันธบัตร
เงินกู" เงินที่มีผู"อุทิศให"หรือเงินอุดหนุน 

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               

ตั้งไว"     1,200   บาท 
เพื่อจAายเปpน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให"แกA
พนักงานจ"างทั่วไป 
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  ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี
3) เงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม 

                      ตั้งไว"     6,000   บาท 
เพื่อจAายเปpน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให"แกA
พนักงานจ"างทั่วไป ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  

ตั้งจAายจากเงินรายได" ปรากฏใน
แผนพัฒนาท"องถิ่นห"าป3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร=ด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ด ี

ตามระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533,หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ดAวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ดAวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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รายการจำแนกค;าใชJจ;ายเงินประโยชนUตอบแทนอื่นและเงินค;าจJางขององคUการบริหารส;วนตำบลโนนประดู; 

จากเงินรายไดJไม;รวมเงินอุดหนุนในป/งบประมาณ 2563 

(ตามมาตรา 35  แห;งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส;วนทJองถิ่น พ.ศ. 2542) 

1. ประมาณการรายจAายในป3งบประมาณ  2563 (รวมเงินอุดหนุน+เฉพาะการ)          เปpนเงิน 28,295,000 บาท 
   1.1 ประมาณการรายจAายในป3งบประมาณ 2563 (ไมAรวมเงินอุดหนุน)                  เปpนเงิน 15,196,120 บาท 
   1.2 ประมาณการรายจAายเฉพาะกิจการประปาป3งบประมาณ 2563 (ไมAรวมเงินอุดหนุน) เปpนเงิน 784,800 บาท 
2.  ประมาณการรายจAายเงินเดือน  ประโยชน=ตอบแทนอื่น และคAาจ"าง                     เปpนเงิน 7,751,942 บาท 
     (ตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสAวนท"องถิ่น พ.ศ. 2542 ) 
3.  คAาใช"จAายเฉพาะเงินเดือน เงินเพิ่มคAาครองชีพ สวัสดิการของครู ศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก  เปpนเงิน    527,400 บาท 
     (โดยมิต"องนำมาคำนวณเปpนภาระคAาใช"จAาย)  
     โดยแยกเปpน 

1) เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ;ายควบกับเงินเดือน 

1.1  เงินเดือนพนักงานสAวนตำบล   เปpนเงิน  4,852,960 บาท  
1.2  เงินประจำตำแหนAงของผู"บริหาร   เปpนเงิน       336,000 บาท 

2) เงินค;าจJาง 

2.1  เงินคAาจ"างประจำ เปpนเงิน      171,720 บาท 
2.2  คAาจ"างชั่วคราว เปpนเงิน     1,223,292 บาท 
2.3  เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราว เปpนเงิน               90,100 บาท 
2.4  คAาตอบแทนพนักงานจ"าง  เปpนเงิน    108,000  บาท 
      (งบเฉพาะกิจการประปา)  
2.5  เงินเพิ่มคAาครองชีพชั่วคราว  เปpนเงิน    12,000  บาท 
      (งบเฉพาะกิจการประปา) 

3) เงินประโยชนUตอบแทนอื่น 

3.1  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  เปpนเงิน         24,800 บาท 
3.2  คAาเชAาบ"าน     เปpนเงิน      27,000 บาท 
3.3  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)  เปpนเงิน              151,962   บาท 
3.4  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)     เปpนเงิน                 7,848   บาท 
      (งบเฉพาะกิจการประปา)     
3.5  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   เปpนเงิน          66,550     บาท 
3.6  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   เปpนเงิน            6,000     บาท 
      (งบเฉพาะกิจการประปา) 
3.6  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   เปpนเงิน          30,000     บาท 
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3.7   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   เปpนเงิน           1,200     บาท 
      (งบเฉพาะกิจการประปา) 
3.8  คAาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เปpนเงิน            25,000 บาท 
3.9  เงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปpนกรณีพิเศษ  เปpนเงิน       617,510 บาท 
 1.  คิดเปpนร"อยละ 27.40 (ของรายได"รวมเงินอุดหนุน+งบเฉพาะการ) (ข"อ 2 x 100 / ข"อ 1) 
 2.  คิดเปpนร"อยละ 51.01 (ของรายได"ไมAรวมเงินอุดหนุน+งบเฉพาะการ) (ข"อ 2 x 100 / ข"อ 1.1) 

ตามหลักเกณฑ=กำหนดคำนวณจAายเงินประโยชน=ตอบแทนอื่นเปpนกรณีพิเศษ 
 3. งบลงทุน (ครุภัณฑ= ที่ดินและสิ่งกAอสร"าง)  เปpนเงิน  2,868,800  บาท 
คิดเปpนร"อยละ 10.14 (ของรายจAายรวมเงินอุดหนุน+เฉพาะการ) (2,868,800 x 100 / 28,295,000) 
คิดเปpนร"อยละ 10.51 (ของรายจAายทั้งหมดไมAรวมเฉพาะการ) (2,868,800 x 100 / 27,285,000) 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ                                   ผู"จัดทำ 
(นายวีรวิทย=    เคียนจังหรีด) 

ปลัด อบต.โนนประดูA/เจ"าหน"าที่งบประมาณ 

ลงชื่อ                                   ผู"ตรวจสอบ 
(นายวีรวิทย=    เคียนจังหรีด) 

ปลัดองค=การบริหารสAวนตำบล ปฏิบัติหน"าที ่
นายกองค=การบริหารสAวนตำบลโนนประดูA 
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ประมาณการร(ายจ(ายทั่วไป ประจำป2งบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค>การบริหารส(วนตำบลโนนประดู( อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงินช@วยเหลืองบประมาณ

รายจ@ายเฉพาะการประปา 

225,200                     225,200 

รายจ@ายตามข"อผูกพัน                         

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท"องถิ่นองคUการ

บริหารส@วนตำบลโนนประดู@ 

100,000                     100,000 

เบี้ยยังชีพผู"ปYวยเอดสU 54,000                     54,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 66,550                     66,550 

เบี้ยยังชีพผู"สูงอาย ุ 5,437,200                     5,437,200 

ประเภทเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 

30,000                     30,000 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ

บำนาญข"าราชการส@วนท"องถิ่น 

(กบท.) 

151,962                     151,962 

สำรองจ@าย 69,089                     69,089 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,420,800                     1,420,800 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

งบ

บุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝ[ายการเมือง) 

เงินค@าตอบแทนประจำตำแหน@ง

นายก/รองนายก 

                    15,780 15,780 

เงินค@าตอบแทนสมาชิกสภา

องคUกรปกครองส@วนท"องถิ่น 

                    1,886,400 1,886,400 

เงินค@าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก

องคUการบริหารส@วนตำบล 

                    43,200 43,200 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     257,040 257,040 

เงินค@าตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก 

                    21,060 21,060 

เงินเดือน 

(ฝ[ายประจำ) 

ค@าตอบแทนพนักงานจ"าง           108,000     318,900   1,069,992 1,496,892 

เงินเพิ่มต@าง ๆ ของพนักงาน           21,420         42,600 64,020 

เงินเพิ่มต@าง ๆของพนักงานจ"าง           12,000     7,300   70,800 90,100 

เงินเดือนพนักงาน           546,240     984,840   3,575,680 5,106,760 

ค@าจ"างลูกจ"างประจำ                     171,720 171,720 

เงินประจำตำแหน@ง           42,000     42,000   252,000 336,000 

งบ

ดำเนินงาน 

ค(าตอบแทน 

เงินช@วยเหลือการศึกษาบุตร           4,800     10,000   10,000 24,800 

ค@าตอบแทนผู"ปฏิบัติราชการอัน

เปfนประโยชนUแก@องคUกร

ปกครองส@วนท"องถิ่น 

          144,810     106,600 33,600 467,600 752,610 

ค@าเช@าบ"าน           3,000         24,000 27,000 

ค@าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 

          5,000     5,000   15,000 25,000 

ค(าใชSสอย รายจ@ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ   72,000           6,540       78,540 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

ค@าจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไป 

ตำแหน@ง ผู"ช@วยเจ"าหน"าที่

สวัสดิการสังคม 

                    108,000 108,000 

ค@าจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไป 

ตำแหน@งผู"ช@วยเจ"านหน"าที่ี

การเงินและบัญช ี

                    108,000 108,000 

ค@าจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไป

ตำแหน@งผู"ช@วยเจ"าหน"าที่

ประชาสัมพันธU 

                    108,000 108,000 

ค@าจ"างเหมาบริการคนงานทั่วไป

ทำความสะอาดสำนักงาน 

                    92,400 92,400 

ค@าจ"างเหมาบริการผู"ช@วยงาน

แผนที่ภาษี 

                    108,000 108,000 

ค@าจ"างเหมาบริการผู"ช@วยเจ"า

พนักงานธุรการ 

                108,000     108,000 

ค@าจ"างเหมาบริการผู"ช@วย

เจ"าหน"าที่ธุรการ 

          108,000         108,000 216,000 

ค@าจ"างเหมาบริการอื่น  ๆ           5,000           5,000 

ค@าจ"างเหมาบริการอื่น ๆ                 5,000   99,000 104,000 

ค@าธรรมเนียมและ

ค@าลงทะเบียน 

          20,000         50,000 70,000 

ค@าธรรมเนียมและ

ค@าลงทะเบียนของ อบต. 

                    100,000 100,000 

ค@าธรรมเนียมและลงทะเบียน

ของ อบต. 

                30,000     30,000 

ค@ารับวารสารและสิ่งพิมพU                     4,000 4,000 

งบ

ดำเนินงาน ค(าใชSสอย 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

รายจ@ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ 

      100,000             30,000 130,000 

รายจ@ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม@เข"าลักษณะ

รายจ@ายหมวดอื่นๆ 

                        

ค@าใช"จ@ายโครงการแข@งขันกีฬา

ต"านยาเสพติด"กีฬา  เยาวชน

และประชาชน 

      120,000               120,000 

ค@าใช"จ@ายในการจัดงานวันเด็ก

แห@งชาต ิ

                50,000     50,000 

ค@าใช"จ@ายในการเดินทางไป

ราชการ 

          10,000     20,000   90,000 120,000 

ค@าใช"จ@ายในการรณรงคU

โรคติดต@อในตำบล 

              5,000       5,000 

โครงการ BIG CLEANING DAY 

ตำบลน@าอยู@ 

          5,000           5,000 

โครงการขยายแหล@งเรียนรู"

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริในตำบล 

  5,000                   5,000 

โครงการคัดแยกขยะที่ต"นทาง           10,000           10,000 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาตำบลและนายกองคUการ

บริหารส@วนตำบล 

                    250,000 250,000 

โครงการจัดกิจกรรมค@าย

คุณธรรมเยาวชน 

                30,000     30,000 

งบ

ดำเนินงาน ค(าใชSสอย 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการจัดระบบการแพทยU

ฉุกเฉินประจำตำบลโนนประดู@ 

              274,000       274,000 

โครงการจ"างเด็กนักเรียน

นักศึกษามาปฏิบัติงานในช@วง

ปwดภาคเรียน 

                40,000     40,000 

โครงการธนาคารขยะภายใน

โรงเรียน 

          10,000           10,000 

โครงการธนาคารน้ำใต"ดิน   10,000                   10,000 

โครงการปกปxองสถาบันสำคัญ

ของชาติรณรงคUเสริมสร"าง

ความรู"และความเข"มแข็งทาง

การเมืองให"แก@ชุมชนท"องถิ่น 

        5,000             5,000 

โครงการประชาคมระดับ

หมู@บ"านและตำบลเพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาองคUการบริหารส@วน

ตำบลและอบต.เคลื่อนที ่

        20,000             20,000 

โครงการประชาสัมพันธUรณรงคU

การจัดเก็บภาษีของ อบต. 

                    10,000 10,000 

โครงการประชาอาสาปลูกปYา

เฉลิมพระเกียรต ิ

  5,000                   5,000 

โครงการปลูกหญ"าแฝกอนุรักษU

แหล@งน้ำเพื่อการเกษตร ลดโลก

ร"อนแก"ป{ญหาดินเค็ม 

  5,000                   5,000 

โครงการปxองกันและแก"ไข

ป{ญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล 

        10,000             10,000 

งบ

ดำเนินงาน ค(าใชSสอย 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการปxองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช@วง

เทศกาลวันสำคัญต@าง ๆ 

                  16,400   16,400 

โครงการฝ|กอบรม และศึกษาดู

งาน ซักซ"อมแผนปxองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย 

                  20,000   20,000 

โครงการฝ|กอบรมการจัดทำ

แผนยุทธศาสตรUสุขภาพชุมชน 

              5,000       5,000 

โครงการฝ|กอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการตามหลักการบริหาร

กิจการบ"านเมืองที่ดีของ

พนักงานส@วนตำบล ลูกจ"าง 

และพนักงานจ"าง 

                    20,000 20,000 

โครงการฝ|กอบรมศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการขององคUการ

บริหารส@วนตำบล 

        50,000             50,000 

โครงการฝ|กอบรมอาสาสมัคร

ปxองกันภัยฝYายพลเรือนและ

บรรเทาสาธารณภัยระดับ

อำเภอ 

                  5,000   5,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพแผน

ชุมชนระดับตำบล 

        5,000             5,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ@ม

องคUกรสตรีหมู@บ"านระดับตำบล 

        10,000             10,000 

งบ

ดำเนินงาน ค(าใชSสอย 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ@ม

อาชีพ 

        10,000             10,000 

โครงการรณรงคUขับขี่ปลอดภัย

ในตำบล 

                  10,000   10,000 

โครงการรณรงคUโตไปไม@โกง                 20,000     20,000 

โครงการรณรงคUปxองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

คอรUรัปชั่น 

        15,000             15,000 

โครงการรณรงคUเพื่อปxองกันโรค

เอดสU 

        5,000             5,000 

โครงการรณรงคUลดภาวะโลก

ร"อน 

          5,000           5,000 

โครงการส@งนักกีฬาเข"าร@วมการ

แข@งขันประเภทประชาชนทั่วไป 

      20,000               20,000 

โครงการส@งเสริมการแก"ป{ญหา

ดินเค็มในพื้นที ่

  10,000                   10,000 

โครงการส@งเสริมการจัดทำ

แปลงเรียนรู"การผลิตข"าวหอม

มะลิอินทรียU 

  10,000                   10,000 

โครงการส@งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสนับสนุนของ

ผู"สูงอายุ 

            40,000         40,000 

โครงการส@งเสริมกิจกรรมเพื่อ

อนุรักษUดนตรีพื้นบ"าน 

      10,000               10,000 

โครงการสนับสนุนค@าใช"จ@ายการ

บริหารสถานศึกษา 

                364,440     364,440 

งบ

ดำเนินงาน ค(าใชSสอย 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการสนับสนุนสิ่งพิมพUที่

อ@านหนังสือพิมพU หมู@บ"านและ

ศูนยUข"อมูลข@าวสารประจำ

หมู@บ"านและสำนักงาน 

        41,000             41,000 

โครงการอนุรักษUพันธุUกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

          20,000           20,000 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

คณะทำงานศูนยUถ@ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำ

ตำบลโนนประดู@ 

  5,000                   5,000 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเชิง

ปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจัดซื้อหรืองาน

จ"าง 

          15,000           15,000 

โครงการอบรมให"ความรู"แก@ผู"มี

หน"าที่เสียภาษีในตำบลโนน

ประดู@ ประจำป3 2561 

                    10,000 10,000 

โครงการอบรมให"ความรู"เพิ่ม

ศักยภาพด"านปศุสัตวUแก@

เกษตรกร 

  10,000                   10,000 

ค@าบำรุงรักษาและซ@อมแซม     100,000     10,000     49,600   50,000 209,600 

ค(าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส@ง                     20,000 20,000 

วัสดุคอมพิวเตอรU           20,000     10,000   50,000 80,000 

วัสดุไฟฟxาและวิทย ุ           20,000         20,000 40,000 

งบ

ดำเนินงาน ค(าใชSสอย 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล@อลื่น               60,000     180,000 240,000 

วัสดุกีฬา       50,000               50,000 

วัสดุงานบ"านงานครัว                     20,000 20,000 

วัสดุวิทยาศาสตรUหรือการแพทยU               57,670       57,670 

ค@าอาหารเสริม (นม)                 480,967     480,967 

วัสดุการเกษตร                     10,000 10,000 

วัสดุก@อสร"าง           20,000           20,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร@         15,000             15,000 

วัสดุสำนักงาน           20,000     10,000 10,000 70,000 110,000 

ค(า

สาธารณูปโภค 

ค@าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

                    140,000 140,000 

ค@าน้ำประปา ค@าน้ำบาดาล                     15,000 15,000 

ค@าไฟฟxา                     250,000 250,000 

ค@าบริการไปรษณียU                     30,000 30,000 

ค@าบริการโทรศัพทU                     30,000 30,000 

งบลงทุน 
ค(าที่ดินและ

สิ่งก(อสรSาง 

ค@าก@อสร"างสิ่งสาธารณูปโภค                         

โครงการก@อสร"างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากคุ"มดอนตะแบง

รอบนอกตลอดสายถึง

ถนนลาดยางสระประปาบ"าน

เสว หมู@ที่ 7 บ"านตาลาด ตำบล

โนนประดู@ อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา 

    458,000                 458,000 

โครงการก@อสร"างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากบ"านเลขที ่83 ถึง

    714,000                 714,000 

งบ

ดำเนินงาน 

ค(าวัสดุ 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

ปากทางหนองอ"ายแหนบ หมู@ที่ 

8 บ"านหนองอ"ายแหนบ ตำบล

โนนประดู@ อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา 

โครงการก@อสร"างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากสามแยก

บ"านเลขที ่69/1 ถึงสามแยก

ศาลปูYตา  บ"านหนองสะแก  หมู@

ที่ 5 ตำบลโนนประดู@ อำเภอสี

ดา จังหวัดนครราชสีมา 

    349,000                 349,000 

โครงการขยายเขตประปาจาก

บ"านทองหลางใหญ@ หมู@ 2 ถึง 

บ"านดอนม@วง หมู@ 1 ตำบลโนน

ประดู@  อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา 

    162,000                 162,000 

โครงการขยายผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู@บ"าน บ"านงิ้วเก@า หมู@ที่ 9 

ตำบลโนนประดู@ อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา 

    344,000                 344,000 

โครงการปรับปรุงระบบประปา

ให"ท@อประปามีขนาดใหญ@ขึ้น

รอบหมู@บ"านบ"านโนนประดู@ หมู@

ที่ 3 ตำบลโนนประดู@ อำเภอสี

ดา จังหวัดนครราชสีมา 

  311,000                 311,000 

งบลงทุน 

ค(าที่ดิน

และ

สิ่งก(อสรSาง 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการล"อมรั้วลวดหนามรอบ

สระหนองอีใหม@พร"อมติดตั้ง

ประตูรั้ว 4 ด"าน บ"านสำโรง หมู@

ที่ 4 ตำบลโนนประดู@ อำเภอสี

ดา จังหวัดนครราชสีมา 

  412,000                 412,000 

งานก@อสรางและสูตรที่ใช"กับ

สัญญาแบบปรับราคาได" (ค@า K) 

    108,800                 108,800 

ค@าออกแบบ ค@าควบคุมงานที่

จ@ายให"แก@เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให"ได"มาซึ่ง

สิ่งก@อสร"าง ประเภทค@า

ออกแบบ ค@าควบคุมงานที่จ@าย

ให"เอกชน นิติบุคคล 

  

  

  

  

10,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,000 

งบรายจ(าย

อื่น 
รายจ(ายอื่น 

รายจ@ายอื่น                         

ค@าจ"างบุคคลภายนอกประเมิน

ความพึงพอใจในการรับบริการ

ประจำป3 

                    20,000 20,000 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

งบลงทุน 

ค(าที่ดิน

และ

สิ่งก(อสรSาง 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองคUกรปกครองส@วน

ท"องถิ่น 

                        

เงินอุดหนุนการไฟฟxาส@วน

ภูมิภาค สาขาบัวใหญ@ ตาม

โครงการติดตั้งไฟฟxาแสงสว@าง

สาธารณะ บ"านทองหลางใหญ@ 

หมู@ 2 ตำบลโนนประดู@ (ตาม

ประมาณการของการไฟฟxาส@วน

ภูมิภาค สาขาบัวใหญ@) 

          100,000           100,000 

เงินอุดหนุนการไฟฟxาส@วน

ภูมิภาค สาขาบัวใหญ@ ตาม

โครงการติดตั้งไฟฟxาแสงสว@าง

สาธารณะ บ"านโนนสะอาด  

หมู@ 10 ตำบลโนนประดู@ (ตาม

ประมาณการของการไฟฟxาส@วน

ภูมิภาค สาขาบัวใหญ@) 

          100,000           100,000 

เงินอุดหนุนการไฟฟxาส@วน

ภูมิภาค สาขาบัวใหญ@ ตาม

โครงการติดตั้งไฟฟxาแสงสว@าง

สาธารณะ บ"านเสว หมู@ 6 

ตำบลโนนประดู@ (ตามประมาณ

การของการไฟฟxาส@วนภูมิภาค 

สาขาบัวใหญ@) 

          100,000           100,000 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

เงินอุดหนุนเอกชน                         

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน  หมู@ที่  10 บ"านโนน

สะอาด โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธ ิ

              4,375       4,375 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน  หมู@ที่  8  บ"านหนอง

อ"ายแหนบ  โครงการควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

              6,100       6,100 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน  หมู@ที่  9  บ"านงิ้วเก@า 

โครงการปxองกันและควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีน 

              7,400       7,400 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน  หมู@ที่  9 บ"านงิ้วเก@า 

โครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จย@าต"านภัย

มะเร็งเต"านม 

              3,750       3,750 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที ่ 3  บ"านโนน

ประดู@ โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธ ิ

              8,400       8,400 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที ่ 6  บ"านเสว 

โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธ ิ

              8,400       8,400 

งบเงิน

อุดหนุน 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที ่ 8 บ"านหนอง

อ"ายแหนบ โครงการปxองกัน

และควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

              5,900       5,900 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 1  บ"านดอนม@วง 

โครงการรณรงคUและแก"ไข

ป{ญหายาเสพติด To Be 

Number One 

              4,000       4,000 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 2 บ"านทองหลาง

ใหญ@ โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธ ิ

              8,400       8,400 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 2 บ"านทองหลาง

ใหญ@ โครงการสืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จย@าต"านภัย

มะเร็ง 

              3,375       3,375 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 3  บ"านโนน

ประดู@ โครงการรณรงคUและ

แก"ไขป{ญหายาเสพติด To Be 

Number One 

              3,000       3,000 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 5  บ"านหนอง

              6,400       6,400 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

สะแก โครงการปxองกันและ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 5 บ"านหนอง

สะแก โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธ ิ

              6,100       6,100 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 6  บ"านเสว 

โครงการรณรงคUและแก"ไข

ป{ญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE 

              3,600       3,600 

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 7  บ"านตาลาด 

โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธ ิ

              8,400       8,400 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 1 บ"านดอนม@วง 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่

              4,075       4,075 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 1 บ"านดอนม@วง 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน 

              5,000       5,000 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 1 บ"านดอนม@วง 

โครงการอบรมหมอหมู@บ"าน 

              6,925       6,925 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 10 บ"านโนน

สะอาด โครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ 

              3,750       3,750 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 10 บ"านโนน

สะอาด โครงการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

              5,000       5,000 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 10 บ"านโนน

สะอาด โครงการอบรมหมอ

หมู@บ"าน 

              6,875       6,875 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 2 บ"านทองหลาง

ใหญ@ โครงการอบรมหมอ

หมู@บ"าน 

              8,225       8,225 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 3 บ"านโนนประดู@ 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน 

              8,600       8,600 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 4 บ"านสำโรง 

โครงการควบคุมหนอนพยาธ ิ

              6,100       6,100 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 4 บ"านสำโรง 

              6,400       6,400 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 4 บ"านสำโรง 

โครงการอบรมหมอหมู@บ"าน 

              7,500       7,500 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 5 บ"านหนอง

สะแก โครงการอบรมหมอ

หมู@บ"าน 

              7,500       7,500 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 6 บ"านเสว 

โครงการอบรมหมอหมู@บ"าน 

              8,000       8,000 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 7 บ"านตาลาด 

โครงการรณรงคUและแก"ไข

ป{ญหายาเสพติด To Be 

Number One 

              3,600       3,600 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 7 บ"านตาลาด 

โครงการอบรมหมอหมู@บ"าน 

              8,000       8,000 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 8 บ"านหนองอ"าย

แหนบ โครงการอบรมหมอ

หมู@บ"าน 

              8,000       8,000 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู@บ"าน หมู@ที่ 9 บ"านงิ้วเก@า 

              8,850       8,850 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ(าย แผนงาน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรSาง

ความ

เขSมแข็ง

ของ

ชุมชน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห> 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงา

นการ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน 

อุดหนุนศูนยUประสานงาน

องคUกร (ศอช.) ตำบลโนนประดู@ 

        5,000             5,000 

อุดหนุนศูนยUพัฒนาครอบครัว

ตำบลโนนประดู@ 

        30,000             30,000 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล

โนนประดู@ 

      162,000               162,000 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ 

สีดา 

      20,000               20,000 

เงินอุดหนุนส@วนราชการ                         

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

                30,000     30,000 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในเขตองคUการบริหาร

ส@วนตำบลโนนประดูç 

                852,000     852,000 

รวม 7,554,801 132,000 2,968,800 482,000 221,000 1,485,270 40,000 608,210 3,574,647 95,000 10,123,272 27,285,000 

 

งบเงิน

อุดหนุน 
เงินอุดหนุน 




