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  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สมัยสามัญที่  
3 /2563 ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  และนายอ าเภอบ้านเขว้า ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือ อ าเภอบ้านเขว้า ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๕/2720   
ลงวันที่  10 กันยายน  ๒๕๖3 นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
  

           ประกาศ   ณ  วันที่   14   กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
     ลงชื่อ  
             ( นายโกฎ     โลมบุตร ) 

     (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง) 
 
   
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

อําเภอ บานเขวา   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,056,700 บาท

งบบุคลากร รวม 8,709,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท/คนจํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล อัตรเดือนละ 880  บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 1,750บาท  จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
- คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ 7,200  บาท จํานวน 12 เดือน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท จํานวน 12
 เดือน
4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 14
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,483,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,162,320 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลสังกัดสํานักปลัด จํานวน  3,346,920 บาท
2. เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลสังกัดกองคลัง จํานวน  815,400 บาท
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 109,500 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัดจํานวน  99,720 บาท เปนไปตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  
2. เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว และคาคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 9,780 บาท เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
และหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของปลัดฯ และ
พนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดงตามที่มีคําสั่งใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
2. เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงตามที่มีคําสั่งใหไดรับ
เงินประจําตําแหนง จํานวน  42,000 บาท  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.
2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 203,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางของลูกจางประจํา  
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง สังกัดกองคลังเปนไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,663,080 บาท

1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1,482,840  บาท
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน  180,240 บาท
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 177,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 520,000 บาท

1. คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการ
ตรวจการจาง ผูควบคุมงาน คณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะ
กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของพนักงาน สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังที่กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงาน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
3. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คน อัตราคนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 120,000 บาท เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับการอนุมัติให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ  หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 25
 พฤษภาคม 2550

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแก พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก
งานปลัดและกองคลัง ที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพื่อเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักปลัด และกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 2,030,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาธรรมเนียม
และคาใชจายในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
ประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือดูงาน คาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได
รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มคาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการ
รับรองเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4
 /ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาธรรมเนียม คาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางคณะผู
บริหารฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา
เชนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาของ
ขวัญ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
ประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
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โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง
และนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง สําหรับการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง นายอําเภอ นายทะเบียนอําเภอ คณะ
กรรมการและเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง , คาตอบ
แทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ,คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ,คารับรองและคาเลี้ยงรับรอง,คาจางเหมาบริการตาง ๆ
 , คาเชาทรัพยสิน ,คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง , คาจางพิมพ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/ผูเสียสิทธิเลือกตั้ง หนังสือแจงเจา
บาน ระเบียบคูมือแบบพิมพและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ , คาใช
จายในการประชุมอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะ
กรรมการนับคะแนน บุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง , คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร , วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น , คาฝากสงไปรษณีย คาวัสดุอุปกรณ
เวชภัณฑที่จําเปนตองใชในการป้องกันการแพรระบาดของโรค
ติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (หนากากอนามัย  Face Shield เจ
ลลางมือ แอลกอฮอล)  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับใช
ในการเลือกตั้ง เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22
 กรกฏาคม 2563 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 22 ขอที่ 4 
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โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานพิธีตาง ๆ  เชนคาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาเชาเครื่อง
เสียง คาตกแตงสถานที่  คาใชจายในการปลูกป่าลดภาวะโลกรอน
เฉลิมพระเกียรติ ปลอยพันธปลา  รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 1/2563
  หนาที่ 110 ขอที่ 4 

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ
1.เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4. เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
5. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
6. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
7. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
8. เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 116 ขอที่ 1
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โครงการบูรณาการรวม กับสวนราชการอื่น เพื่อบริการประชาชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบูรณาการรวมกับ
สวนราชการอื่นเพื่อบริการประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ป้าย
ประชาสัมพันธและ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 หนาที่ 21 ขอที่ 3 

โครงการป้องกันและแกไข ปัญหาสถานการณฝุ่น ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปัญหา
สถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชน คาสื่อประชา
สัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0624/ว
 7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0211.5
/ ว 0503 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว 0533ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ ว 0924ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 20 ขอที่ 2
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานจาง ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุอุปกรณในการ
ฝึกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 118 ขอที่ 2

โครงการศูนยชวยเหลือทาง กฎหมายและไกลเกลี่ย ขอพิพาทชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยชวยเหลือทาง
กฎหมายและไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชนเชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 18 ขอที่ 1
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและประชาชน อบต.โนนแดง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางและประชาชน อบต.โนนแดง เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการถือปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 118 ขอที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําป 
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุประกอบและอะไหลสําหรับใชในราชการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แกวน้ํา น้ํายาลาง
จาน กระดาษชําระสําหรับหองสุขา น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน ไมตางๆ 
จอบ เสียม เลื่อย สี ปูนซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
ทอน้ําและอุปกรณ ทอตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงประเภทวัสดุคง
ทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัว
เทียน น๊อตสกรู กระจกมองขางรถยนต ตลับลูกปืน คีมล๊อค ฟล
มกรองแสง หมอน้ํารถยนต ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเชน แก๊สหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส สําหรับรถยนตสวนกลางรถ
บรรทุก รถจักรยานยนต รถเก็บขยะ เครื่องตัดหญา ขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดงเชน น้ํามันเบนซิน แก๊สหุงตม น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สําหรับ กิจกรรม
โฆษณาและเผยแพรหรือประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง เชน ป้ายไวทนิ้ว กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟล
มสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การ ลาง อัด ขยาย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับงานองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 42,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โต๊ะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500
 บาท เพื่อใชสําหรับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทําดวยไมสัก
- มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู
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2. โต๊ะหมูบูชา จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 4,900
 บาท เพื่อใชสําหรับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดง ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ทําดวยไมสัก
- มีโต๊ะหมูบูชา 5 ตัว ความกวางตัวละ 4 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการคาจางประเมินผลความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให
บริการสาธารณะ เชนคาจัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตตําบลโนน
แดงเปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อ.บานเขวา 
จ.ชัยภูมิ

จํานวน 35,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนโครงการการบริหารงานของสถาน
ที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิเปนไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2561
2. ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 119
 ขอที่ 4  

งานบริหารงานคลัง รวม 656,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น(e-LAAS) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
ธรรมเนียม คาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 

โครงการปรับปรุงขอมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยสิน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่  23  ขอที่ 5 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติกรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจํา
ป
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ชิป เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอาน
ขอมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าที่เปนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง/อาคาร/สถานที่ ซึ่งอยูในความดูและและครอบ
ครองขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนไประเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท ไดแกคาโทรศัพทพื้นฐาน 
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และรักษาสาย ฯลฯ โดยใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย ไดแก คาไปรษณีย คาธนาณัติ
คาดวงตราไปรษณียกร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIS) ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คาวิทยุสื่อ
สารคาสื่อสารผานดาวเทียม คาจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร
เน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวีคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม คาเชาอุปกรณ Access Point 
คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต เปนตนและใหรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการฯลฯ

งบลงทุน รวม 26,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานใหกับพนักงานสังกัดกองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,900 บาท โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑตาม
รายละเอียด ดังนี้
- โต๊ะทํางาน หรือโต๊ะขาราชการ ขนาดกวาง 80 x 150 x 75
 เซนติเมตร 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000  เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ตั้งงบประมาณตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม
- มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษร ตอ
นิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอย
กวา 360x360 dpi
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Paralletหรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 382,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (คา
ตอบแทนอปพร.) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่นและ อาสา
สมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่อื่นที่มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่นนั้นเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติ เหตุในชวงเทศกาลปใหม 
และเทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต และงานประเพณีชุมชนตางๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 106
 ขอที่ 3      
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โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229
/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 13 ขอที่ 2 

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องคการ บริหารสวนตําบลโนนแดง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 11 ขอที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดลอมรวมกับกํานันผูใหญบาน และ
สมาชิก อปพร. องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 16 ขอที่ 4  

โครงการสรางความปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ เชน การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวม
กันอยางสมานฉันท หรือกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 106
 ขอที่ 1     
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ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัดถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลง ถัง
ดับเพลง ลูกบอลดับเพลิง สายดับเพลิงขนาดตางๆ ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 881,800 บาท

งบบุคลากร รวม 853,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของครู สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเงินพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเงินพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 504,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น         

งบดําเนินงาน รวม 28,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เปนตนเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108 ขอที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล 
ลูกตระกรอ เชือกกระโดด นกหวีด ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 11/9/2563  09:56:53 หนา : 32/67



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,957,644 บาท
งบดําเนินงาน รวม 957,644 บาท

ค่าใช้สอย รวม 357,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 1/2563
 หนาที่ 109 ขอที่ 7

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

จํานวน 76,500 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ จํานวน 45 คนๆละ 1,700 บาท 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108 ขอที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.)

จํานวน 220,500 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผจํานวน 45 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เปนไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274ลงวันที่ 19  มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 108 ขอที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

จํานวน 19,350 บาท

เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ จํานวน 45 คนๆละ 430 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5        

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนไผ จํานวน 45 คนๆละ 300 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนไปตามพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5  

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาหนังสือเรียน)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ จํานวน 45 คนๆละ 200 บาทถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาอุปกรณการเรียน)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ จํานวน 45 คนๆละ 200 บาท  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่ 19มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 599,794 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 599,794 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลโนนแดงและสําหรับเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตตําบลโนนแดง จํานวน 250 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
(ซื้อจริงราคาขึ้นลงตามตลาดกําหนด จึงขอตั้ง 7.82 บาท) 
2.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ อบต.โนนแดง จํานวน 45 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน (ซื้อจริงราคาขึ้นลงตามตลาดกําหนด จึงขอ
ตั้ง 7.82 บาท) เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิก
จายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
)  หนาที่ 108 ขอที่ 3 

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

อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลโนนแดง จํานวน 250 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19มิถุนายน2561 “ทั้งนี้
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 109 ขอที่ 6     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 376,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ สรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา ภายใตยุทธศาสตรการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการขับเคลื่อน สรางพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบา ภายใตยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 
เชน คาวัคซีนโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของใน
การดําเนินตามโครงการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 101 ขอ 3            

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการบริหารจัดการระบบ
แพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล เชน การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการแพทย
ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2553ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ขอ 2 
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โครงการป้องกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) การป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก โรคมือเทาปาก และโรคติดตอตาง ๆ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ น้ํามันเชื่อ
เพลิง คาสารเคมีกําจัดยุงลายคาทรายอะเบท  คาสารเคมีกําจัด
ยุง คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาใชจายในการเดินรณรงค
ป้องกัน คาป้ายโครงการ  คาแผนพับใบปลิว คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
 และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1375ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หนา 101 ขอ 4
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 10 ขอที่ 1

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 ขอ5
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่เปนวัสดุคง
ทนและเปนวัสดุสิ้นเปลือง เชน แอลกอฮอล เวชภัณฑ เคมี
ภัณฑ สารกําจัดลูกน้ํายุงลายน้ํายาตาง ๆ ถุงมือ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-9 ในการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000
 บาท  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ขอ 1       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุมผูสูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพกลุมผูสูงอายุ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายตางๆที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้ง
ที่ 1/2563 หนา 104 ขอ 5

โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพผูพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพผูพิการ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายตางๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และ
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 1/2563
 หนา 104 ขอ 6 
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โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลโนนแดง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายตางๆที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
สงเสริมสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่ม
เติมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แกไขครั้งที่ 1/2563 หนา 103 ขอ 2 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,515,720 บาท

งบบุคลากร รวม 995,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 995,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว และคาคุณวุฒิของพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 298,560 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,280 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางสังกัดกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.255 และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงและคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังที่กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดกองชาง ที่ไดรับการ
อนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 4562 ลง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2550

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดสังกัดกองชาง ที่มีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(e-LAAS) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
ธรรมเนียม คาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวของของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  สังกัดกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุเปนไปตามคูมือรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุประกอบและอะไหล สําหรับใชในราชการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน ไม
ตางๆ จอบ เสียม เลื่อยสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอน้ําและอุปกรณ ทอ
ตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับงานองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 4,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานใหกับพนักงานสังกัดกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงจํานวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑตามราย
ละเอียดดังนี้
   - โต๊ะทํางานหรือโต๊ะขาราชการ ขนาดกวาง 80 x 150 x 75
เซนติเมตร
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งานสวนสาธารณะ รวม 63,000 บาท
งบลงทุน รวม 63,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 63,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับพื้นที่สนาม หนาที่ทําการอบต.โนนแดง จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับพื้นที่สนามหนาที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้
1.ทําการปรับพื้นที่ A กวาง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือ
พื้นที่ตองปรับไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร
2. ทําการปรับพื้นที่ B กวาง 50.00 เมตร  ยาว 85 เมตร หรือ
พื้นที่ตองปรับไมนอยกวา 4,250ตารางเมตร
3. ทําการปรับพื้นที่ C กวาง 40.00 เมตร ยาว 54.00 เมตรหรือ
พื้นที่ตองปรับไมนอยกวา 2,160.00 ตารางเมตร
4. ทําการปรับพื้นที่ D กวาง 100.00 เมตร ยาว 118.00
 เมตร หรือพื้นที่ตองปรับไมนอยกวา 5,900.00 ตารางเมตร
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนา 9 ขอ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาคมทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมทอง
ถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน การประชาคมหมูบาน การจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่นเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว179ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2
 หนา 104 ขอ 7
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุมผูดอยโอกาสและประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพกลุมผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไป เพื่อสง
เสริมและพัฒนาอาชีพใหผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไปหรือผูที่
สนใจ เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104 ขอ 4  
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โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพสตรี เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน ไดแกการสง
เสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตางๆ การ
สงเสริมพัฒนาความรู การใหความรูเพื่อการพัฒนาครอบครัวแก
ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิก
ในครอบครัว เปนตน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 103 ขอ 3       
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด เชน คาสื่อประชาสัมพันธการรณรงค
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด คาป้าย คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331
 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 105
 ขอที่ 8 
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โครงการสงเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐตําบลโนนแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและขับ
เคลื่อนตลาดประชารัฐตําบลโนนแดง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 105 ขอที่ 9 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธระดับอําเภอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธระดับอําเภอ เพื่อสรางความปรองดอง เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 ขอ 7
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด 
ตําบลโนนแดง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนตานยาเสพติด เชน คาเชาเครื่องเสียง คาจัด
สถานที่ คาอาหารคาเครื่องดื่ม คากรรมการตัดสิน คาถวย
รางวัล ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559แผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 ขอ 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตหรือวันผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตหรือวันผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาป้าย และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 110 ขอ 1 
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โครงการหลอเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหลอเทียนและถวาย
เทียนจํานําพรรษา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 110 ขอ 3 

งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรียเจาพอพระยาแล ประจําอําเภอบาน
เขวา และงานบุญลอมขาวใหญไหมมัดหมี่ของดีบานเขวา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย
เจาพอพระยาแลประจําอําเภอบานเขวาและงานบุญลอมขาวใหญ
ไหมมัดหมี่ของดีบานเขวา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ กับการดําเนินโครงการ เปนไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1/2563 หนา 111 ขอ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,570,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,570,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,570,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด สายบานนางวาสนา  ป้องขันธ ถึง
บานนางสวย แชมชอย  หมูที่ 9 บานทรัพยเจริญ

จํานวน 143,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปดสายบานนางวาสนา ป้องขันธ ถึงบานนาง
สวย แชมชอย หมูที่ 9 บานทรัพยเจริญ รายละเอียดดังนี้ 
1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 44.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 132.00
 ตารางเมตร
2.รางระบายน้ําพรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 44.00
 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมติดป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนน
แดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 60 ขอที่ 39

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึง 
ถนนชลประทานชีบน หมูที่ 1 บานโนนแดง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึงถนนชลประทานชีบน หมูที่ 1
 บานโนนแดง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 700.00
 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.10 เมตร พรอมติดป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคาอบต
.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 49 ขอที่ 4
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกเขาวง ถึง 
ถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 7 บานซับชองแมว

จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากสามแยกเขาวง ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 7
 บานซับชองแมว ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 700.00
 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.10 เมตร พรอมติดป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต
.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 57 ขอที่ 28 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด สาย
บานนางศรัญญา แซลี้ ถึง บานนางฉวี บุญเต็ม หมูที่ 6 บานหนองบอ

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด สายบานนางศรัญญา แซลี้ ถึงบานนางฉวี บุญเต็ม หมู
ที่ 6 บานหนองบอ ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เม
ตร พรอมติดป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 70 ขอที่ 69

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด สาย
บานนางหนูลิตร นนทวิวาทษ ถึง บานแมทัศ ชัยทน หมูที่ 8 บาน
หนองโสมงเหนือ

จํานวน 474,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด สายบานนางหนูลิตร นนทวิวาทษ ถึงบานแมทัศ ชัยทน หมู
ที่ 8 บานหนองโสมงเหนือ ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 309.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เม
ตร พรอมติดป้ายจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ
ราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 73 ขอที่ 76
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด สาย
บานนายธวัช สมัตชัย ถึงบานนายสุนทร ชาสุทธศรี หมูที่ 6 บาน
หนองบอ

จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด สายบานนายธวัช สมัตชัย ถึง บานนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู
ที่ 6  บานหนองบอ ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เม
ตร พรอมติดป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 70 ขอที่ 68

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด สาย
บานนายสมหมาย ประภาวงษ ถึง บานนายตา  จันทรพรม  หมูที่ 5 
บานหนองแวง

จํานวน 368,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด สายบานนายสมหมาย ประภาวงษ ถึงบานนายตา จันทร
พรม หมูที่ 5 บานหนองแวง ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 236.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เม
ตร พรอมติดป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 68 ขอที่ 63

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด สาย
บานนายสุตา ถึง บานนายประพันธ บุญทา หมูที่ 2  บานโนนแดง

จํานวน 322,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด สายบานนายสุตา ถึงบานนายประพันธ บุญทา หมูที่ 2 บาน
โนนแดง ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เม
ตร พรอมติดป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 65 ขอที่ 53
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายไพฑูรฒ นันทะพล ถึง สามแยก
ศาลาประชาคม  หมูที่ 9 บานทรัพยเจริญ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นายไพฑูรย นันทะพล ถึงสามแยกศาลาประชาคม หมูที่ 9 บาน
ทรัพยเจริญ ขนาดกวางเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 340.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมติดป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 หนาที่ 61 ขอที่ 42

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนายเวิน ถึงโสกปลา
กั้ง  หมูที่ 4 บานเจริญผล

จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานนายเวิน ถึง
โสกปลากั้ง หมูที่ 4  บานเจริญผล  ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 270.00 ลูกบาศกเมตร  (รายละเอียด
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 95 ขอที่ 17
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึงโคก
ประดู ถึงโสกผักหวาน หมูที่ 3 บานโนนเสาเลา

จํานวน 427,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายมูลนิธิชัยพัฒนา
ถึงโคกประดู ถึงโสกผักหวาน หมูที่ 3 บานโนนเสาเลา จํานวน 2
 ชวง รายละเอียดดังนี้
     ชวงที่ 1) 1. ถมดินถนนขนาด กวาง 4.50 เมตร ยาว 900
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไมนอย
กวา 2,025.00 ลูกบาศกเมตร
               2. ลงลูกรังถนน กวาง 4.50 เมตร ยาว 900
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 405.00 ลูกบาศกเมตร
      ชวงที่ 2) 1. ถมดิน กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 2,724 ลูกบาศก
เมตร
               2. ลงลูกรังถนน กวาง 6.00 ม. ยาว 1,670
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,002
 ลูกบาศกเมตร และติดป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 94 ขอที่ 15

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบานหนอง
แวง หมูที่ 5 บานหนองแวง

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย
บานหนองแวง หมูที่ 5 บานหนองแวง ถึงซัมแฝก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 600 ลูกบาศกเมตร พรอมติดป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต
.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 96 ขอที่ 21
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายโรงเรียนบานโนนเสาเลา 
ถึง ลําหวยปากขาด หมูที่ 3 บานโนนเสาเลา

จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายโรงเรียนบานโนน
เสาเลา ถึงลําหวยปากขาด หมูที่ 3 บานโนนเสาเลา ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร ลูกรังไมนอยกวา 500.00 ลูกบาศก
เมตร  (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 93 ขอที่ 11

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบานนาง
สมจิตร ถึง บานนายแมน ขําเขวา หมูที่ 4 บานเจริญผล

จํานวน 128,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย
บานนางสมจิตร ถึงบานนายแมน ขําเขวา หมูที่ 4 บานเจริญ
ผล ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่กอ
สรางไมนอยกวา 507.80 พรอมตีเสนจราจร ตารางเมตร  พรอม
ติดป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ
ราคา อบต.โนนแดง) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 53 ขอที่ 17

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คารับรองแบบ คาควบคุมงานที่จายให
แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 81 ขอที่ 105
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสคน
ไทยมีสุข เชนกิจกรรมอนุรักษแหลงน้ํา กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาจางเครื่องจักรกล คา
วัสดุเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรกล และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการเปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หนา 7
  ขอที่ 2
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โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมการปลูกป่า  สรางฝายมี
ชีวิต อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อจาย
เปนคาคาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 115 ขอที่ 1  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพ อีกตอ
ไป เชน พันธุพืช พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณการขยาย
พันธุ ปุ๋ย ใบมีด ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,230,236 บาท

งบกลาง รวม 12,230,236 บาท
งบกลาง รวม 12,230,236 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 133,188 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางของพนักงานจางและพนักงานจางชั่วคราวตามแผนอัตรา
กําลังเปนไปตาม
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561          

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,328 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปในอัตรารอย
ละ0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปของพนักงานจางและพนักงาน
จางชั่วคราวตามแผนอัตรากําลัง
ถือปฏิบัติตาม
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท.0809.5/ว81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561          
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,948,200 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้น
ไป จํานวน 1,023 คน คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เปนไปตาม
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
  - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 113 ขอที่ 2      
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,571,200 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แยกรายละเอียดไว
ดังนี้
1. คนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 367 คน อัตราคนละ 800
 บาท จํานวน 12 เดือน 
2. คนพิการที่มีอายุนอยกวา 18 ป จํานวน 4 คน อัตราคน
ละ 1,000 บาทจํานวน 12 เดือน
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 114
 ขอที่ 3 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส คนๆ ละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 114 ขอที่ 4  

สํารองจาย จํานวน 273,463 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา ในกรณีจําเปนตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป หรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน และโรคติดตอถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2561  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น(สปสช.) จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนน
แดง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 113 ขอ
ที่ 1
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบลผูรับ
บํานาญ ลูกจางและพนักงานจางถึงแกความตายเปนไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 24
 ตุลาคม 2545
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559    
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 153,857 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่นในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงิน
กู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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