
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโนนโพธิ์

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ   จังหวัดอํานาจเจริญ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,586,548 บาท
งบกลาง รวม 10,586,548 บาท

งบกลาง รวม 10,586,548 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 183,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอัตราย
หรือบาดเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย
หรือ คลอดบุตรฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้าง พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวน
ที่สุด มท.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ ป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวนในอัตรา
ร้อยละ0.20ของ    
  คาจ้างทั้งปี 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน แบบขั้นบรรได เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ. 2552

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แกคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั้งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจภายโอน มาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
ให้แกคนผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และ
มีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการระดูแลไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ์จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน ทั้ง 12 เดือน  เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปีและนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขี้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยเชนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5  การป้องกันและระงับโรคติดตอ 
เชนป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19
) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม2545หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0472 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ที่ได้บํานาญ 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 376,048 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัตินําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,129,624 บาท

งบบุคลากร รวม 7,803,124 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกอบต. เดือนละ 20,400
 บาท รองนายก อบต.
2 คนๆละ 11,220 บาท/เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงิน    
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก เดือนละ 1,750
 บาท รองนายก 2คนๆละ 880 บาท/เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของ
นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท
รองนายก 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
/ที่ปรึกษานายก อบต.เดือนละ 7,200 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาอบต. เดือนละ 11,220
 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน รองประธานสภา
อบต. เดือนละ 9,180 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาอบต. เดือนละ 7,200
 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาอบต.จํานวน 16 คนๆ
ละ 7,200 บาท/เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,404,804 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,961,504 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ของสํานัก
ปลัด ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด นัก
วิเคราะหฯ นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน นัก
ป้องกันฯ นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบฯกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,015,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 55,860 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ
เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เงินอื่นๆ   จํานวน 84,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือประจําเดือนเงินอื่นๆที่พนักงานสวน
ตําบลมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
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งบดําเนินงาน รวม 2,236,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 377,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น เชน โบนัส คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิด
ซองฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่งหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา         ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรม
บัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ที่ได้รับบํานาญ

ค่าใช้สอย รวม 834,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 132,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ คาจ้างเหมาเขียนแบบ จ้าง
เหมาจัดทําป้าย จ้างเหมาประชาสัมพันธ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท. 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือหลักเกณฑดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิ
เทศนงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุม
สภาฯ อบต.ฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีตางๆ เชนงานเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งเพื่อ เตรียมการจัดการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทน คณะกรรมการตางๆ คาวัสดุ คาสา
ธารณูประโภคฯลฯ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน คา
ป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาเชาเวทีเครื่องเสียง ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๙ 
ลําดับที่ ๙

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน ลูกจ้าง องคการบริหารสวนตําบลโนนโพธิ์

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ประจําปี งบประมาณ 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาให้จายในการ ฝึกอบรมและการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2561-2565) หน้า 78 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตําบลโนนโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพผู้สูง
อายุ ตําบลโนนโพธิ์ คาจัดสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน เวที เครื่องเสียง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ปรากฏตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เพื่อให้สามารถให้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุสํานักงาน วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษที่เย็บ
กระดาษขนาด
เล็ก กรรไกร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด 
  คริป เป็ก หรือของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้การได้ติดตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้าฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ติดตั้ง เป็นต้น ไขควง ประแจ แมแรง คีมลอก น้ํามันเบรค ล้อ ไฟ
หน้า ไฟเบรค หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน อบต. คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาไฟฟ้าสถานีสูบน้ํา ฯลฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน อบต. คาโทรศัพทศูนยกู้ชีพกู้
ภัย ฯลฯ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งคาบริการดังกลาว และคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาเชาเครื่อง คาเชาเลข
หมายโทรศัพท ฯลฯในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียและคาดวงตราไปรษณียตางๆ คา
ธรรมเนียนการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบ
อิเล็กทรอนิคส ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต 
คาสื่อสารอื่นๆ คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งคาบริการตางๆ และคาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม ฯลฯ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คา
เชาสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนสวนราชการตางๆ
  - เพื่อจายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีต
สิบสองและงานประจําปีจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปี พ.ศ. 2564
 ที่ทําการปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจายอุดหนุนโครงการวันอนุรักษมรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 อําเภอเมืองอํานาจ
เจริญ  สภาวัฒนาธรรมอําเภอเมืองอํานาจเจริญ จํานวน 20,000
 บาท
- เพื่อจายอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะ
แซว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ทําการปกครองจังหวัด
อํานาจเจริญ จํานวน 30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,647,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,169,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,760,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลของกองคลัง ประกอบ
ด้วยผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 318,840 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 478,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น เชน โบนัส คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิดซองฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการ
เปิดซอง ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค
. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชนจ้างเหมาถาย
เอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
. 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 และหนังสือหลัก
เกณฑดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี (ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุสํานักงาน   
 วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน หนังสือ เครื่องคิด
เลข  
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก กรรไกร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คริ
ป เป็ก หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหา สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 70,000 บาท
งบบุคลากร รวม 70,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 70,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 
ตําแหนง ตรวจสอบภายในฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ฯ เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวน
ท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2561-2565) 92 ลําดับที่ 11

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครอง
สวนท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท. 0804.5/ว1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (2561-2565) หน้า 92 ลําดับที่ 12

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 25/4/2565  10:18:19 หน้า : 16/40



โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้
ภัย ตําบลโนนโพธิ์ เชนคาจ้างชุดปฏิบัติการทีมกู้ชีพ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
. 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 89 ลําดับที่ 27

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,546,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,400,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,400,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,354,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองการศึกษาประกอบ
ด้วย ผู้อํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
อํานาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานสวนบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จํานวน อัตราตามแผนอัตรากําลัง ตั้งจายไว้ ๑๒ เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 951,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 52,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆของ
พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 1,006,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น เชน โบนัส คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิด
ซองฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนท้องตําบล มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 47,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลางดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว275 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทอัตราเงินบํารุงการศึกษาคา
เลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว1713 ลง
วันที่18 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3 /ว
 4522 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 764,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ คาจ้างเหมาเขียนแบบ จ้าง
เหมาทําป้าย จ้างเหมาประชาสัมพันธ จ้างเหมาทําความ
สะอาด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท. 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏา
คม 2556 และหนังสือหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายคาจ้างเหมาบริการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 294,400 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น เพื่อเป็นคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ
ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลโนนโพธิ์ จํานวน 4
 ศูนย ประกอบด้วย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศิลา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาห้วยยางสองคอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กก้าวหน้าสามัคคีคํางูเหลือม คนละ 1,700
 บาท สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี จํานวน 120 คน  เป็นเงิน 204,000
 บาท
๒. คาหนังสือเรียน
   - เพื่อจายเป็นคาหนังสือสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
โนนโพธิ์ จํานวน 4 ศูนย ประกอบด้วย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โพธิ์ศิลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนา
ห้วยยางสองคอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก้าวหน้าสามัคคีคํางู
เหลือม  คนละ 200 บาท สําหรับเด็กอายุ 3-4 ปี จํานวน 80
 คน เป็นเงิน 16,000 บาท
๓. คาอุปกรณการเรียน
 - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โพธิ์ศิลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนา
ห้วยยางสองคอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก้าวหน้าสามัคคีคํางู
เหลือม  คนละ 200 บาท สําหรับเด็กอายุ 3-4 ปี จํานวน 80
คน เป็นเงิน 16,000บาท
๔. คาเครื่องแบบนักเรียน 
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลโนนโพธิ์ จํานวน 4 ศูนย ประกอบด้วย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโพธิ์ศิลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนาห้วยยางสองคอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก้าวหน้าสามัคคีคํางู
เหลือม  คนละ 300 บาท สําหรับเด็กอายุ 3-4 ปี จํานวน 80
 คน  เป็นเงิน 24,000 บาท
5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลโนนโพธิ์
จํานวน 4 ศูนย ประกอบด้วย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
ศิลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพธิ์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาห้วย
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ยางสองคอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก้าวหน้าสามัคคีคํางูเหลือม  คน
ละ 430 บาท สําหรับเด็กอายุ 3-4 ปี จํานวน80 คน เป็น
เงิน 34,400 บาท

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงเพื่อจายประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น เชนหนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
เล็ก กรรไกร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หา สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน น้ํายาถูพื้น ไม้กวาด น้ํายา
ล้างห้องน้ํา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน หน้ากากอนามัย    
เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหา สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หา สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน ถังดับเพลิง ฯ

งบลงทุน รวม 139,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานบุนวม จํานวน 7,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเก้าอี้สํานักงานบุนวม พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก
บุฟองน้ําหุ้มหนัง            มีที่วางแขน จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 1,900 บาท

เครื่องปรับอากาศสํานักงาน จํานวน 28,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องปรับอากาศสํานักงาน ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 ตัว   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตู้ 
  เก็บเอกสาร 2 บาน             
  (มอก.) จํานวน 3 
  หลังๆละ 5,500บาท

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 1 หลัง 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562

วันที่พิมพ : 25/4/2565  10:18:19 หน้า : 22/40



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunctionc แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunctionc แบบหัวฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4 เครือง  ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด. ในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนโพธิ์ ทั้ง 4 ศูนย

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ศพด. ในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนโพธิ์ ทั้ง 4 ศูนย ได้แก  ศพด. ก้าวหน้าสามัคคีคํางู
เหลือม ศพด. นาห้วยยางสองคอน ศพด.บ้านโนนโพธิ์ ศพด.บ้าน
โพธิ์ศิลา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,648,008 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,512,008 บาท

ค่าใช้สอย รวม 617,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 617,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อ
จํานวน 4 ศูนย ประกอบด้วย ศพด. บ้านโนนโพธิ์ ศพด.บ้านโพธิ์
ศิลา ศพด.นาห้วยยางสองคอน และ ศพด. ก้าวหน้าสามัคคีคํางู
เหลือม จํานวน 120 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
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ค่าวัสดุ รวม 894,608 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 894,608 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 320
 คน 260 วัน กลองละ 7.82 บาท จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบ
ด้วยโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า โรงเรียนนาห้วยยางสอง
คอน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ และโรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคํางู
เหลือม   เป็นเงิน  650,624 บาท
- คาวัสดุอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 120 คน  260 วัน กลองละ 7.82บาท จํานวน 4
 ศูนย ประกอบด้วย ศพด. บ้านโนนโพธิ์ ศพด. บ้านโพธิ์ศิลา   ศพ
ด. นาห้วยยางสองคอน และศพด.ก้าวหน้าสามัคคีคํางูเหลือม
เป็นเงิน 243,984  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,136,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนเพื่อใช้จายเกี่ยวกับการโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 320คนๆ
ละ21 บาท 200 วัน จํานวน 4โรง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านโนน
โพธิ์,ร.ร.โพธิ์ศิลานาหว้า ,ร.ร. นาห้วยยางสองคอน,ร.ร. ก้าวหน้า
สามัคคีคํางูเหลือม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,386,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,397,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,397,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 705,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ของกองสาธารณสุข ฯ
 ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นักวิชาการสาธารณ
สุขฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 602,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตาง ๆ
งบดําเนินงาน รวม 723,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 173,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน โบนัส คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง คาป่วยการชดเชย การงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูใน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้
บริหารท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 25/4/2565  10:18:19 หน้า : 25/40



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลางดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชนคาจ้างเหมาถาย
เอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าเลมปกหนังสือ คาจ้างเหมา
สํารวจ จํานวนสุนัข แมว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกรมสงเสริม
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท. 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16กรกฏาคม 2556 และหนังสือหลักเกณฑดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา
ลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และคาอื่น ๆของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการทิ้งขยะ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตาง ๆ
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุสํานักงาน วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษที่เย็บ
กระดาษขนาด
เล็ก กรรไกร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด 
  คริป เป็ก หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุง วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น คา
ประกันภัย อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด คีมถอนฟัน เคมี
ภัณฑ ออกชิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพฯลฯ

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ผ้ามานพร้อมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งผ้ามาน 
  -หน้าตาง ขนาดเล็ก 130x140 เมตร
    จํานวน 1 ชุด
 -หน้าตาง ขนาดเล็ก 140x250 เมตร
    จํานวน 2 ชุด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunctionc แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

จํานวน 7,500 บาท

-พื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunctionc แบบหัวฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
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งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลโนนโพธิ์ เพื่อดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมู ๆ ละ 20,000 บาท ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู
ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11  เป็นเงิน 200,000 บาท
๒. โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บ้าน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี หมูที่ 3  เป็นเงิน 20,000 บาท
 - โครงการชุมชนนาอยู หมูที่ 3
  จํานวน 30,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 90 ลําดับที่ 29

โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันโรคระบาด
สัตว ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 87 ลําดับที่ 10

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 86 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคสงเสริมการลดและการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคสงเสริมการลดและคัด
แยกขยะ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 76 ลําดับที่ 17

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,263,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,379,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,379,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 753,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองชาง ประกอบ
ด้วย ผู้อํานวยการกองชาง นายชางโยธา ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทน
พิเศษ ของพนักงานสวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบฯ
กําหนด ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น เชน โบนัส คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิด
ซองฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชนจ้างเหมาถาย
เอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าเลมปกหนังสือ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
. 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา
ลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษที่เย็บ
กระดาษขนาด
เล็ก กรรไกร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด 
  คริป เป็ก หรือ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน 
ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน
ไมโครโฟน 
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้การได้ติดตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับวัสดุ เชน ค้อน  คีม ซะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหา สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 43,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ชอง จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตู้เก็บเอกสารแบบ 40ชอง ตามบัญชีครุภัณฑ
สํานักงบประมาณจํานวน 2 หลัง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562

ครุภัณฑกอสร้าง

กล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 30,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากล้องระดับขนาดกําลัง
ขยาย 30 เทา  จํานวน 1 ชุด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 160,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนโครงการปรับปรุงกฏกระทรวงผังเมืองรวมเมือง
อํานาจเจริญ องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจ
เจริญ จํานวน 160,000บาท
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 390,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจ
เจริญ เพื่อเป็นคาขยายเขต ระบบจําหนวยกระแสไฟฟ้า ขยายเขต
ไฟฟ้า แสงสวางสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ฯลฯ
 ภายในเขตตําบลโนนโพธิ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 63,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลโนนโพธิ์ จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลโนน
โพธิ์  คาจัดการแขงขัน คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่การจัดแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีม คาโลหรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาใช้
จายอื่นๆ เชน การจัดพิธี เปิด - ปิด การแขงขันกีฬา ริ้วขวน คา
เวชภัณฑ และอุปกรณเวชภัณฑ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงเสริมกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 65 ลําดับที่ 34

โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการครอบครัวสัมพันธ คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับที่ 41
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ  คาจัดการแขง
ขัน คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและสงเสริมกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลําดับที่ 17

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 67 ลําดับที่ 42
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,919,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
1. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายแยกสวนปารม ไปบ้านนาย
ประวิทย หมูที่ 10 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแนน กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา ๒,๒๗๕ ตร.ม. ตามแบบ อบต. กําหนด  งบ
ประมาณ 100,000 บาท
2. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเทิดชัย เชื่อมสาย
บ้านนางนงนุช - นายพิทักษ  หมูที่ 10 ผิวจราจรลูกรังบดอัด
แนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.15
 เมตร หรือผิวจราจรไมน้อยกวา 2,250 ตร.ม.ตามแบบ อบต
. กําหนด  จํานวน 100,000 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 45
 ลําดับที่ 107

งบลงทุน รวม 2,719,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,600,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ จํานวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๔ ล้อ 
ยกสูงไมน้อยกวา ๑๒ เมตร เครื่องยนตดีเซล ไมน้อยกวา ๑๐๐ 
แรงม้า พร้อมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 คัน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,119,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างคลองสงน้ําสาย นานางสําราญ  นนทะลุน ถึงนา
นายสากล ทัศบุตร (จุดที่ ๒)

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างคลองสงน้ําสายนานางสําราญ นนทะลุน
 ถึงนานายสากล ทัศบุตร (จุดที่ 2) ปากบนคลอง กว้าง
ขนาด 1.27 เมตร ปากลางคลอง กว้างขนาด 0.25เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.45เมตร ยาว 62 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 124.62 ตร
.ม.ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561-2565) หน้า 37 ลําดับ 132

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางลําใย ถึง
บ้านนายผดุง งามนางนาค

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลํา
ใย ถึงบ้านนายผดุง งามนางนาค (จุดที่ 3) หมูที่ 1 ผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร ไหล
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 328.00 ตร.ม. พร้อมวางทอระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนอรุณประเสริฐ ถึง
คลองชลประทาน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนอรุณ
ประเสริฐ ถึงคลองชลประทาน หมูที่ 5 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 335.00 ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ท 1-01 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 29 ลําดับที่19
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูเกษแก้ว ชัย
ทอง ถึงบ้านนางออน กาเผือก

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูเก
ษแก้ว ชัยทอง ถึงบ้านนางออน กาเผือก (จุดบ้านนายพุ
ทธา มงคล)  หมูที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 160.00 ตร.ม พร้อมวางทอระบายน้ํา
ขราด 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอน พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 28 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านผู้ใหญวิชัย 
แซพัว ไปบ้านนางคําดี  สองศรี

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้าน
ผู้ใหญวิชัย แซพัว ไปบ้านนางคําดี สองศรี หมูที่ 6 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 340.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ท1-01

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 สายบ้านดงสวาง 
ไปดอนดู

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดง
สวาง ไปดอนดู หมูที่ 7 ผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร ยาว 42.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 168.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ท1-01ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 22 หน้า 10
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โครงการขุดเจาะบอบาดาลขนาดเส้นผาศูนยกลาง ๖ นิ้ว ภายในหมู
บ้าน  หมูที่ ๙

จํานวน 119,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาลขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6
 นิ้ว ภายในหมูบ้าน ลึกเฉลี่ยตั้งแต0.50 - 42.50 เมตร พร้อม
อุปกรณ ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 2
 หน้า12 ลําดับที่ 26

โครงการวางที่ PVC จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวางทอ PVC  
ชั้น8.5 ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 125 ทอน พร้อมจุดปลอยน้ําเข้า
นา 5 จุด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย หมูที่ 3 ตาม
แบบ อบต. กําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม 2 หน้า 11 ลําดับ 25

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมสงเสริมการจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ติน)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมการจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ
.2561-2565) หน้า 57 ลําดับที่ 1 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้การได้ติดตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับ
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นต้น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ
.2561-2665) หน้า 54 ลําดับที่ 2
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