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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 และนายอ าเภอบ้านเขว้า ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสืออ าเภอบ้านเขว้า ที่ ชย ๐๐๒๓.๑6/2577 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม ๒๕๖4  

 

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ ๓8 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

           ประกาศ   ณ  วันที่   2  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
     ลงชื่อ  
             ( นายโกฎ     โลมบุตร ) 

        (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง

อําเภอบานเขวา   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,668,826 บาท
งบกลาง รวม 12,668,826 บาท

งบกลาง รวม 12,668,826 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 153,744 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางของพนักงานจางและพนักงานจางชั่วคราวตามแผนอัตรา
กําลังเป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปของพนักงานจางและ
พนักงานจางชั่วคราวตามแผนอัตรากําลังถือปฏิบัติตาม
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่องกฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเขาเป็น
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และกฎ
กระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2563

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,270,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้น
ไป จํานวน 1,023 ราย คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.6
/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 113 ขอที่ 2       
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,609,600 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกรายละเอียดไว
ดังนี้
1. คนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 371 ราย อัตราราย
ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน 
2. คนพิการที่มีอายุนอยกวา 18 ป จํานวน 4 ราย อัตราราย
ละ 1,000 บาทจํานวน 12 เดือน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 114 ขอที่ 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส จํานวน 2 ราย อัตราราย
ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 และแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 114 ขอที่ 4 
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เงินสํารองจาย จํานวน 198,708 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเหตุสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนโดยสวนรวมไดเชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันเป็นตน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2563 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ง 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 332,974 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่นในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงิน
กู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) เป็นไปตาม     
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2563  
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สมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น(สปสช.) จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนน
แดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 113 ขอ
ที่ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,471,230 บาท

งบบุคลากร รวม 7,947,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  อัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือน
และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือน
ละ 1,750บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ 880 บาทจํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแยกรายละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตรา
เดือนละ  7,200  บาทจํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 9,180บาท จํานวน 12
 เดือน
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 7,200บาท จํานวน 12
 เดือน
4. คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13
อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200บาท จํานวน 12 เดือนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,808,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,547,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปสังกัด
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.
2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 99,720 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  84,000 บาท เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  
2. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน  15,720 บาท เป็นไปตาม
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  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง ตามที่มีคําสั่งใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน  84,000 บาท
2. เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของหัวหนาสํานัก
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงตามที่มีคําสั่งใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนง จํานวน  42,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,726,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือ
สํานักงาน และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 308,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,368,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 825,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 750,000 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางวาดวยการพัสดุภาครัฐ
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางวาดวยการพัสดุภาค
รัฐขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังที่
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กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่เลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชนคณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ และกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวย
เหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองค
กรปครองสวนทองถิ่น เป็นตน ตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(4) คาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
     เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอย ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัดที่ไดรับ
การอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภาคม 2550

คาเชาบาน จํานวน 25,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดสํานัก
งานปลัดที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2558 และที่แกไขเพื่อเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักปลัดที่มีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน   
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ค่าใช้สอย รวม 1,083,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 573,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
ดําเนินคดีที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณประจําป ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2
/ว 7120  ลงวันที่  9 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีคา
ใชจายในการประชุมราชการคาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือดูงาน คาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรอคณะอนุกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มคาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการ
รับรอง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4
 /ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ สําหรับผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น  และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
โนนแดงที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรสําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทอง
ถิ่น  และพนักงานสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งตามความเหมาะสม เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2563 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนาที่ 22 ขอที่ 4 
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โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เชน ปลูกป่าลดภาวะโลกรอนเฉลิมพระเกียรติ ปลอยพันธ
ปลา ซอมแซมบานผูยากไร ฯลฯ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณใน
การจัดงาน คาเชาเครื่องเสียง คาตกแตงสถานที่รวมถึงคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 1 หนา 110
 ขอ 4
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โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เชน
สื่อประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
5. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
6. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
7. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
8. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 หนาที่ 116 ขอที่ 2 
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โครงการบูรณาการรวม กับสวนราชการอื่น เพื่อบริการประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการบูรณาการรวมกับสวน
ราชการอื่นเพื่อบริการประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 หนาที่ 21 ขอที่ 3 

โครงการป้องกันและแกไข ปัญหาสถานการณฝุ่น ละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการแกไขปัญหาสถานการณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เชน คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ ว 0503
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 0533ลง
วันที่ 27 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ ว 0924ลง
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 หนาที่ 20 ขอที่ 2
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนํา
ชุมชน พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางเชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเชาที่พัก คา
ยานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาวัสดุอุปกรณในการ
ฝึกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 118 ขอที่ 2 

โครงการศูนยชวยเหลือทาง กฎหมายและไกลเกลี่ย ขอพิพาทชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย
และไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชนเชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.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

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลพนักงานจางและ
ประชาชน อบต.โนนแดงเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการถือปฏิบัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และนํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 หนาที่ 118 ขอที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564         

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวัสดุประกอบและอะไหลสําหรับใชในราชการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แกวน้ํา น้ํายาลาง
จาน กระดาษชําระสําหรับหองสุขา น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงประเภทวัสดุคง
ทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค หัวเทียน นอตสกรู กระจก
มองขางรถยนต ตลับลูกปน คีมลอค ฟลมกรองแสงหมอน้ํารถ
ยนต ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลืองเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันครื่อง ถาน กาส
 สําหรับรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก รถจักรยานยนต รถเก็บ
ขยะ เครื่องตัดหญา ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
เชน น้ํามันเบนซิน แกสหุงตม น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหา จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับกิจกรรมโฆษณา และเผยแพรหรือ
ประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอรฟลม เมมโมรี่การ
ด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผลแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมนบอรดเมมโมรี่
ชิป เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูล
แบบซีดีรอม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบลงทุน รวม 120,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,390 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 3,590 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร สําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,590 บาท
เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 64 x 66 x 114 เซนติเมตร
- ปรับโยกเอน และปรับสูง ต่ํา ได
- ที่วางแขนบุฟองน้ําหุมหนัง PU โครงไนลอนขึ้นรูป

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,900
 บาท สําหรับใชในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เป็น
ครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณตาม
ราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 63 x 64x 91  เซนติเมตร
- ปรับระดับ สูง ต่ํา ได
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ตูเหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบสําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,400 บาท
เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ตูเหล็กเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
2. บานเลื่อนทึบ 2 ประตู พรอมกุญแจล็อก
3. รางเลื่อนเปด-ปด

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ
 ละ 5,900 บาท เพื่อใชสําหรับการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะ พื้น
ฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชักจํานวน 1 ตู ๆ
 ละ 6,900 บาท เพื่อใชสําหรับการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะ พื้น
ฐาน ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
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แทนยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 5,800 บาทเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง ตั้งงบประมาณตามราคาทองตลาดเนื่องจาก
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 50x60x120 ซม. (กวางxลึกxสูง)
- ติดตราสัญลักษณ อบต.โนนแดง
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564
 หนาที่ 1 ขอที่ 1

แทนยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) ขนาดใหญ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม) จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 13,000 บาทเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง ตั้งงบประมาณตามราคาทองตลาดโดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 60x80x120 ซม. (กวางxลึกxสูง)
- ทําจากไมสัก
- ฐานไมหนาแข็งแรง
- ติดตราสัญลักษณ อบต.โนนแดง
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3/2564
 หนาที่ 1 ขอที่ 2
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใชสําหรับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง ตั้งงบประมาณตามราคาทองตลาดโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
  1) ถังบรรจุน้ํายาเคมีทําดวยเหล็กปลอดสนิม ความจุ 6.5 ลิตร
  2) หองเผาไหม/กําลังที่ออก 18.7 กิโลวัตต/25.4 แรง
มา หรือ 16,100 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง
  3) อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง
  4) ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร
  5) ความจุของถังบรรจุน้ํายาเคมี 6.5 ลิตร
  6) ความดันในถังน้ํามันเชื้อเพลิง 0.08 บาร
  7) ความดันในถังบรรจุน้ํายาเคมี 0.3-0.4 บาร
  8) การจุดระเบิดใชพลังงานจากถานไฟฉาย 4 กอน ตอ
แบบ อนุกรม (ขั้วลบลงดิน) คอยลจุดระเปดสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส 
  9) น้ําหนักเครื่องเปลา 8.8 กิโลกรัม
10) ขนาด 133x29x33 ซม.
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
 หนาที่ 24 ขอที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อ.บานเขวา 
จ.ชัยภูมิ

จํานวน 35,000 บาท

สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
บานเขวา จังหวัดชัยภูมิเป็นไปตาม  
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
   2.ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   3.แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 119 ขอที่ 4

งานบริหารงานคลัง รวม 2,221,590 บาท
งบบุคลากร รวม 1,468,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,468,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,018,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูอํานวยการกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงตามที่มีคําสั่งใหไดรับ
เงินประจําตําแหนง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที3่0
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 218,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางและเงินปรับปรุงคาจางของลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง สังกัดกองคลังเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 716,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นสังกัดกอง
คลัง ที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และที่
แกไขเพื่อเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลัง 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
บุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพคาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจางที่
ปรึกษา  คาจางออกแบบ คารับรองแบบคาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ สําหรับพนักงานสังกัด
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ที่ไดรับอนุมัติใหเดิน
ทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานสังกัดกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

โครงการปรับปรุงขอมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยสิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
- ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2561
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 หนา  23  ขอ 5 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่ ฯลฯเป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมนบอรดเมมโมรี่
ชิป เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูล
แบบซีดีรอม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง/อาคาร/สถานที่ ซึ่งอยูในความดูและและครอบ
ครองขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นไประเบียบ
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

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท ไดแกคาโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ และรักษาสาย ฯลฯ โดยใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13
 มีนาคม 2562
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ไดแก คาไปรษณีย คาธนาณัติคา
ดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIS) ฯลฯเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ไดแก คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวีคาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตนและใหรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการฯลฯ
 คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป) ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD , HOSTING) ขององคการบริหารสวนตําบล
โนนแดงเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 37,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,390 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 3,590 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร สําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,590 บาท
เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 64 x 66 x 114 เซนติเมตร
- ปรับโยกเอน และปรับสูง ต่ํา ได
- ที่วางแขนบุฟองน้ําหุมหนัง PU โครงไนลอนขึ้นรูป

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ
 ละ 5,900 บาท
เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน
ประมวลผล สําหรับใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาทตั้งงบ
ประมาณตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit)ไมนอย
กวา 10 แกนหรือ  
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 113,320 บาท
งบบุคลากร รวม 97,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติ เหตุในชวงเทศกาลปใหม 
และเทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต และงานประเพณีชุมชนตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 106
 ขอที่ 3      

วันที่พิมพ : 15/9/2564  10:39:59 หนา : 38/87



โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องคการ บริหารสวนตําบลโนนแดง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 11 ขอที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229
/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 13 ขอที่ 2 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดลอมรวมกับกํานันผูใหญบาน และ
สมาชิก อปพร. องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเชน คาสื่อ
ประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 16 ขอที่ 4 
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โครงการสรางความปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ เชน การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวม
กันอยางสมานฉันท หรือกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 106
 ขอที่ 1     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตาง ๆ ถุงเทา ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจรที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลืองเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจรป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดเตือนแผนป้ายจราจร กระจกโคง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,097,280 บาท

งบบุคลากร รวม 989,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 989,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 415,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของครู สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเงินพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม2562
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเงินพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 3 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น         

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับ ครู และพนักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
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ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เป็นตนเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108 ขอที่ 4

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ที่เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลืง เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ลูกตระกรอ เชือก
กระโดด นกหวีด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,241,124 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,149,124 บาท

ค่าใช้สอย รวม 498,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 7

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ จํานวน 60 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108 ขอที่ 2
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.)

จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ศพด. สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนไผ จํานวน 60 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน245 วัน เป็นไป
ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 108 ขอที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ จํานวน 60 คนๆ ละ 430 บาทเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5     

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดดอนไผ จํานวน 60 คนๆ ละ 300 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเป็นไปตามพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาหนังสือเรียน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ จํานวน 60 คนๆละ 200 บาทถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19
 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คาอุปกรณการเรียน)

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ จํานวน 60 คนๆละ 200 บาท  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวันที่ 19
มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 650,624 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 650,624 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่เป็นวัสดุสิ้น
เปลือง เชน อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลโนนแดง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบ
ต.โนนแดง ดังนี้
(1) อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตตําบลโนนแดง จํานวน 260 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 528,632 บาท (ซื้อจริงราคาขึ้นลง
ตามตลาดกําหนด จึงขอตั้ง 7.82 บาท) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
(2) อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ อบต.โนนแดง จํานวน 60 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 121,992 บาท (ซื้อจริงราคาขึ้นลง
ตามตลาดกําหนด จึงขอตั้ง 7.82 บาท) เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน2561 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 108 ขอที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,092,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลโนนแดง จํานวน 260 คนๆละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109 ขอที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อน สรางพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบาภายใตยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา คาวัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของในการดําเนินตาม
โครงการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 101 ขอ 3 

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการบริหารจัดการระบบ
แพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล เชน การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการแพทย
ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2561
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100 ขอที่ 2 
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โครงการป้องกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรค
ติดตอและโรคไมติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก โรคมือเทาปาก และโรคติดตอตาง ๆ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ
น้ํามันเชื่อเพลิง คาสารเคมีกําจัดยุงลายคาทรายอะเบท  คาสาร
เคมีกําจัดยุง คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาใชจายในการเดิน
รณรงคป้องกัน คาป้ายโครงการ คาแผนพับใบปลิว คาวัสดุอุ
ปกรณฯลฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1433ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 หนา 101 ขอ 4   
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โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 ขอ5

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่เป็นวัสดุคง
ทนและเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เชน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตรเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข) สําลี และผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ  แอลกอฮอลเคมี
ภัณฑ สายยาง หลอดแกว ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควันกําจัดยุงคลอรีน สารสมหนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

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  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนหรือไมสามารถชวยตัวเองไดในการดํารงชีพ และชวย
เหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ชวยเหลือประชาชนดานการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,974,630 บาท

งบบุคลากร รวม 1,168,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,168,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 807,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองชางองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ
.2559และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 312,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559และหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางสังกัดกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายไดพ.ศ.2559และ
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 578,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสังกัดกองชางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่น สังกัดกอง
ชางที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และที่
แกไขเพื่อเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
สังกัดสังกัดกองชาง ที่มีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพคาจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจางที่
ปรึกษา  คาจางออกแบบ คารับรองแบบคาจางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ สําหรับพนักงานสังกัด
กองชางองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงที่ไดรับอนุมัติใหเดิน
ทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แกไขเพิ่มเติม
  - เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงานสังกัดกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลืองสําหรับใชในราชการองคการบริหารสวนตําบลโนน
แดง เชน กระดาษ หมึก ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่ ฯลฯเป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวัสดุประกอบและอะไหล สําหรับใชในราชการ
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เชน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เบรกเกอร ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน ไม
ตางๆ จอบ เสียม เลื่อยสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอน้ําและอุปกรณ ทอ
ตางๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สําหรับงานองคการบริหาร
สวนตําบลโนนแดง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เมาส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบลงทุน รวม 227,890 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,890 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 3,590 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานผูบริหาร สําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,590 บาท
เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ขนาดไมนอยกวา 64 x 66 x 114 เซนติเมตร
- ปรับโยกเอน และปรับสูง ต่ํา ได
- ที่วางแขนบุฟองน้ําหุมหนัง PU โครงไนลอนขึ้นรูป
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 42,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท ตั้งงบประมาณ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  32,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนา 16 ขอ 1
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ครุภัณฑกอสราง

ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) พรอมอุปกรณ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต  (SLUMP TEST) พรอม
อุปกรณสําหรับใชในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง 
เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาทองตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) แบบหลอตัวอยางคอนกรีต (Slump  Cone) รูปกรวยหัวตัดทํา
ดวยสแตนเลสเสนผาศูนยกลางที่ฐาน 8 นิ้ว เสนผาศูนยกลางบน
ยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จํานวน 1 อัน
2) เหล็กกระทุง (Tamping Rod) จํานวน 1 อัน
3) ถาดรอง (Tray) ขนาดไมนอยกวา 17.5 x 17.5 นิ้ว จํานวน 1
 ถาด
4) ที่ตัก (Scoop) ใชตักคอนกรีตใสลงในแบบ จํานวน 1 อัน
5) แปรงทองเหลืองดามไม จํานวน 1 ดาม
6) เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง จํานวน 1 อัน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 18 ขอ 2 

แบบเหล็กเก็บตัวอยางลูกปูน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบเหล็กเก็บตัวอยางลูกปูนสําหรับใชใน
องคการบริหารสวนตําบลโนนแดงเป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งงบประมาณตามราคาทองตลาด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) แบบหลอคอนกรีต ขนาด 150 x 150 x 150
 มิลลิเมตร จํานวน 3 ลูก
2) ทําดวยเหล็กหลอดานในใสเรียบมีความหนา 10 มิลลิเมตร
3) สามารถแยกออกไดและประกอบกันไดอยางสนิทปราศจาก
ชองโหวโดยใชน็อตยึดขัน
4) เหล็กกระทุงเหลี่ยม จํานวน 1 อัน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 19 ขอที่ 3

ครุภัณฑสํารวจ
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กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกสชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา 
(ระบบอัตโนมัติ)

จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกสชนิดอานคา
มุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) สําหรับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 103,000  บาท ตั้ง
งบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) อานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)
(1) กลองเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
(2) กําลังขยาย 30 เทา
(3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอยกวา 40
 มิลลิเมตร
(4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
(6) คาตัวคูณคงที่ 100
(7) คาตัวบวกคงที่ 0
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใชCompensator มีชวงการทํางาน + / -3
 ลิปดา
(9) เป็นกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเป็นองศา
ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอานไดบน
จอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หนา ของตัวกลอง
(10) แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา
(11) คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 พิลิปดา
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดี
กวา
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดี
กวา
(14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได
(16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณประกอบ
 - ขากลองเลื่อนขึ้นลงไดพรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
 - มีฝาครอบเลนส
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 - ที่ชารทแบตเตอรี่
 - มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนา 20 ขอที่ 4
 
 
 
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ตั้งงบประมาณตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
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นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 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
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชาคมทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมทอง
ถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน การประชาคมหมูบาน การจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่นเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 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) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 หนาที่ 104 ขอที่ 7
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหกับกลุมสตรี ผูสูงอายุ กลุมผู
พิการ กลุมผูดอยโอกาส และประชาชนชนผูสนใจในตําบลโนน
แดง เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนา 104 ขอ 4  
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โครงการเยาวชนไทยรูทันภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนไทยรูทันภัย
เพื่อใหความรูเด็กและเยาวชนผูปกครอง ผูนําชุมชน และเจา
หนาที่มีทักษะในชีวิต และมีความรูในการป้องกันตนเอง เชน คา
ป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนา 103 ขอ 1
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด เชน คาสื่อประชาสัมพันธการรณรงค
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด คาป้าย คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นและ
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0816.5/ว2726
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.3/ว1331 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 105 ขอที่ 8 
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โครงการสงเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐตําบลโนนแดง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและขับ
เคลื่อนตลาดประชารัฐตําบลโนนแดง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรีในการฝึกอบรมใหความรูกลุมสตรี แกนนํา
สตรี ประชาชนทั่วไป และเจาหนาที่ตําบลโนนแดง เชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนา 103 ขอ 3
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการในการฝึกอบรมใหกับคนพิการ ผูดูแลคน
พิการ อาสาสมัครสาธารณสุข และเจาหนาที่ ชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนา 104 ขอ 6

โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมผูสูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพกลุม
ผูสูงอายุ โดยฝึกอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ แกน
นําอสม. และเจาหนาที่ของอบต.โนนแดง เชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนาที่ 104  ขอที่ 5  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธระดับอําเภอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธระดับอําเภอ เพื่อสรางความปรองดอง เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 ขอ 7

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด 
ตําบลโนนแดง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนตานยาเสพติด เชน คาเชาเครื่องเสียง คาจัด
สถานที่ คาอาหารคาเครื่องดื่ม คากรรมการตัดสิน คาถวย
รางวัล ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 และแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 ขอ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตหรือวันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตหรือวันผูสูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาป้าย และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 110 ขอ 1

โครงการหลอเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน 20,000 บาท

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

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย
เจาพอพระยาแลประจําอําเภอบานเขวาและงานบุญลอมขาวใหญ
ไหมมัดหมี่ของดีบานเขวา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ กับการดําเนินโครงการ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1/2563
 หนา 111 ขอ 5

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพารค) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยาน
ธรณี (ชัยภูมิจีโอพารค) เพื่อสรางการรับรู การประชาสัมพันธให
ประชาชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณี , แหลงทอง
เที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 14 ขอที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,320,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,320,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,320,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถองคการบริหารสวน
ตําบลโนนแดง

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถองคการ
บริหารสวนตําบลโนนแดง รายละเอียด ดังนี้
ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 488.80 ตร.ม. หนา 0.15
 เมตร 
(1) พื้นที่ในโรงรถ ขนาดกวาง 12.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร 
(2) พื้นที่ดานหนาโรงจอดรถ ขนาดกวาง 13.90 เมตร ยาว 18.50
 เมตร  
(3) ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนาที่ 6 ขอที่ 11

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมสํานักงาน อบต.โนนแดง จํานวน 1,513,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมสํานักงาน อบต.โนนแดง รายละเอียด ดังนี้
(1) ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 21 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยรวมไม
นอยกวา 168 ตร.ม. 
(2) ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนาที่ 7 ขอที่ 12
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด บาน
นางดวงตา หงษมา บานโนนแดง หมูที่ 1 ตําบลโนนแดง  อําเภอ
บานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ปด บานนางดวงตา หงสมา บานโนนแดง หมูที่ 1 ตําบลโนน
แดง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียด ดังนี้
(1) รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.30  เมตร ยาวรวม 44 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(2) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 43 ฝา 
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉากชุบกัลวาไนซ ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 3 ฝา 
(4) งานขุดลอกดินในรางระบายน้ํา(ขุดขนทิ้ง) ยาว 100 เมตร 
(5) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 1 ขอที่ 1

วันที่พิมพ : 15/9/2564  10:40:00 หนา : 77/87



คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด บานนางสมพิศ ใสแสง ถึงบานนายเรียบ  ศรี
อรัญ บานโนนเสาเลา หมูที่ 3  ตําบลโนนแดง  อําเภอบานเขวา  
จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 161,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปดบาน
นางสมพิศ ใสแสง  ถึงบานนายเรียบ  ศรีอรัญ บานโนนเสา
เลา หมูที่ 3 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ราย
ละเอียด ดังนี้
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 150
 ตารางเมตร  
(2) รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  0.30
  เมตร  ลึก 0.30 เมตร ยาว 32.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 31 ฝา  
(4) ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 3 ทอน 
(5) บอพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร พรอมฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 3 บอ 
(6) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 3 ขอที่ 2

วันที่พิมพ : 15/9/2564  10:40:00 หนา : 78/87



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด บานนายบุญ มุงสมัคร  ถึงบานนางเพรชนภา 
ผุดผอง  บานหนองแวง หมูที่ 5 ตําบลโนนแดง  อําเภอบานเขวา 
จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด บานนายบุญ  มุงสมัคร ถึงบาน
นางเพชรนภา ผุดผอง บานหนองแวง หมูที่ 5 ตําบลโนน
แดง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 26
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 57.2
 ตารางเมตร
(2) รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.10 เมตร
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 26 ฝา
(4) ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00
 เมตร จํานวน 16 ทอน
(5) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 6 ขอที่ 4

วันที่พิมพ : 15/9/2564  10:40:00 หนา : 79/87



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด บานนายสุราช พงษศรี ถึง ถนนหมูที่ 6  บาน
โนนแดง หมูที่ 2  ตําบลโนนแดง  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปดบานนายสุราช พงษศรี ถึง ถนน หมูที่ 6
 บานโนนแดง หมูที่ 2 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา จังหวัด
ชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 36
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 90
 ตารางเมตร  
(2) รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10  เมตร  
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 36 ฝา  
(4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉากชุบกัลวาไนซ ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 6 ฝา 
(5) ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.30 x 1.00
 เมตร จํานวน 23 ทอน 
(6) บอพัก ขนาด 0.40*0.40 เมตร พรอมฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 3 บอ 
(7) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนาที่ 49 ขอที่ 6
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปดซอยบานนายสมสา ทนโนนแดง บานหนอง
สโมงเหนือ หมูที่ 8 ตําบลโนนแดง  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมฝาปด ซอยบานนายสมสา ทนโนนแดง บาน
หนองสโมงเหนือ หมูที่ 8  ตําบลโนนแดง อําเภอบานเข
วา  จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3  เมตร ยาว 31
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 93
 ตารางเมตร  
(2) รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 31.50  เมตร หนา 0.10  เมตร  
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน  28 ฝา  
(4) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 9 ขอที่ 7

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนางละมุล คง
วันดี ถึง บานนางแสง คงวันดี บานซับชองแมว หมูที่ 7 ตําบลโนน
แดง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบานนางละมุล คงวันดี ถึง บานนางแสง คงวัน
ดี บานซับชองแมว หมูที่ 7 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเข
วา จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.10 เมตร ยาว 42
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 133
 ตารางเมตร (ไมมีไหลทาง) พรอมติดป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 8 ขอที่ 6
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โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนางประพันธ ป้อง
ขันธ บานหนองสโมงเหนือ หมูที่ 8 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา 
จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนางประพันธ ป้องขันธ บานหนองสโมงเหนือ หมู
ที่ 8 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอยกวา 153 ตารางเมตร (ไมมี
ไหลทาง) พรอมติดป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 10 ขอที่ 8

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําบาน 
นายทองขันธ หนันจันทา  บานเจริญผล หมูที่ 4 ตําบลโนนแดง   
อําเภอบานเขวา   จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 173,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย
น้ํา บานนายทองขันธ หนันจันทา บานเจริญผล หมูที่ 4 ตําบล
โนนแดง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้
(1) เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับพื้นถนน) ขนาด
กวาง 3.90 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.11 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สรางรวมไมนอยกวา 136 ตารางเมตร 
(2) กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30
 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จํานวน 50 ฝา พรอมติดป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 5 ขอที่ 3

วันที่พิมพ : 15/9/2564  10:40:00 หนา : 82/87



โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอระบายน้ํา 
บานนายบุญเลิศ  จิตชัย บานเจริญทรัพย หมูที่ 9 ตําบลโนนแดง 
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 181,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางทอระบายน้ํา บานนายบุญเลิศ จิตชัย บาน
เจริญทรัพย หมูที่ 9 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา จังหวัด
ชัยภูมิ รายละเอียด ดังนี้
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3  เมตร ยาว 45
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางรวมไมนอย
กวา 135  ตารางเมตร  
(2) ขุดวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด เสนผาศูนย
กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 75 ทอน พรอมยาแนวประสาน
ทอ  
(3) บอพัก คสล. ขนาด 0.40*0.40 เมตร พรอมฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 6 จุด  
(4) รางระบายน้ํา คสล.บริเวณปากทาง (ฝาปด คสล.) ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาวรวม 7 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.12
 เมตร  
(5) ติดป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 11 ขอที่ 9
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โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายบานนางสายันต ศุภมาตร 
บานหนองบอ หมูที่ 6 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 346,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวถนนดินลูกรัง สายบานางสายันต ศุภ
มาตร บานหนองบอ หมูที่ 6 ตําบลโนนแดง อําเภอบานเข
วา จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 100 เมตร  
(1) ลงดินยกระดับคันทาง กวาง 4.50 เมตร ยาว 100 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 700 ลบ.ม.
(2) วางทอระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด เสนผาศูนย
กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 95 ทอน ยาแนวประสานทอ เท
ดาดคอนกรีตปากทอ พรอมบอพักและฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 3
 จุด 
(3) ลงดินลูกรังผิวถนน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 66 ลบ.ม
. พรอมปรับเกลี่ยบดทับ 
(4) ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 7 ขอที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 117,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสคน
ไทยมีสุข เชนกิจกรรมอนุรักษแหลงน้ํา กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา คา
ป้ายโครงการ คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาจางเครื่องจักรกล คาวัสดุเชื้อ
เพลิงสําหรับเครื่องจักรกล และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการเป็นไปตาม
- 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 4 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หนา 7
 ขอที่ 2

วันที่พิมพ : 15/9/2564  10:40:00 หนา : 85/87



โครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ําใตดิน (Groundwater 
Bank) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยศาสตรประราชา 
ประจําป 2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ําใต
ดิน (Groundwater Bank) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยศาสตรประราชา ประจําป 2565) เพื่อเป็นตนแบบใหกับหมู
บานในตําบลโนนแดงไดศึกษาและนําไปตอยอดในชุมชน เพื่อ
ป้องกันปัญหาภัยแลง น้ําทวม และน้ําเสีย โดยเบิกคาใชจายใน
การดําเนินการ เชน คาจัดเตรียมสถานที่คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 (กองชาง)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 หนาที่  99 ขอที่ 1

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเชน กิจกรรมการปลูกป่า  สรางฝายมีชีวิต อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อจายเป็นคาคา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 115 ขอที่ 1 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) โดยมีคาใชจายประกอบไปดวยคาจัดทําระบบพันธ
ไมอนุรักษ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเสาปักแนวเขต คาวัสดุ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 หนาที่ 15 ขอที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 27,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพ อีกตอ
ไป เชน พันธุพืชพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณการขยาย
พันธุ ปุ๋ย ใบมีด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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