
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอ บ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,575,380 บาท
งบบุคลากร รวม 8,304,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
    1. ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    2. ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 อัตรา
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
    1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2
 อัตรา
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
    1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 อัตรา
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
    1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี
    1.ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
    4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 15 อัตรา
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,992,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,820,440 บาท
เพือจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล
   ถือปฏิบัติตาม ปรกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 153,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและค่าคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบล
   ถือปฏิบัติตาม 
   1.ปรกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   2.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิน เรืองกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที10)ลงวันที 22
 ธันวาคม 2559 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
    ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิน เรือง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที10)ลงวัน
ที 22 ธันวาคม 2559 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,710,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตอบแทนพนักงานจ้างสํานักงานปลัด
   ถือปฏิบัติตาม ปรกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และที
แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 182,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างสํานักงานปลัด
   ถือปฏิบัติตาม ปรกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และที
แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
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งบดําเนินงาน รวม 3,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. ฯลฯ
2.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัด ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที 25 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรม
บัญชีกลาง ที กค0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 2,210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน(e-LAAS)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
งาน นิเทศงาน หรือดูงาน ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือ
คณะกรรมการหรอคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรอง รวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายเก่ยวกับการ
รับรอง
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดการเลือกตังของ อบต.โนนแดง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินตามทีกฎหมายกําหนด อีกทังใหความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 7 ข้อที 1
2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพ
และองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้
แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
เช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
   โดยถือปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 7 ข้อที 2
3.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน 
และพนักงาน พนักงานจ้างของ อบต.โนนแดง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน และพนักงาน พนักงานจ้างของ อบ
ต.โนนแดง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
   โดยถือปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 7 ข้อที 3
4.โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
   โดยถือปฏิบัตตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
   3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560
   4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
   5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810
/ว627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 47 ข้อที 97
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5.โครงการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
   โดยถือปฏิบัตตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 18 ข้อที 1
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงาน หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
   โดยถือปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
7.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลต่างๆ เช่นค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าของขวัญ ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม คู่มือรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
เอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ คลิป
 แฟ้มเก็บเอกสาร แม๊ก นํายาลบคําผิด ฯลฯ รวมถึง
   -รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
 บาท
   -รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรืทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
   -รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมี
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
   -รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน ให้มีมูลค่าเพิมขึนและมีวงเงินไม่
เกิน 50,000 บาท
   -รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครืองใหม่เพือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจัดซือสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามกติทีมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วนํา นํายาล้าง
จาน กระดาษชําระ สําหรับห้องสุขา นํายาดับกลิน ฯลฯ 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพิอจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อตสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ตลับ
ลูกปืน คีมล๊อค ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
บรรทุก รถจักรยานยนต์ รถเก็บขยะ เครืองตัดหญ้า เช่น นํามัน
เบนซิน แก๊สหุงต้ม นํามันเครือง ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงาน/กิจกรรมโฆษณา และเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวท์นิว กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 200,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัวๆละ 1,500 บาท มีราย
ละเอียดดังนี
   1.1หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้าสีขาว หนา 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นไม้อัด
หรือแผ่นเมลามีนสีขาว
   1.2โครงชุบโครเมียม แข็งทนทาน
   1.3ขาโต๊ะพับเก็บไม้ รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลืนและป้องกัน
รอยขีดข่วนบนพืนผิว
   1.4ขาเหล็กใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5X1.5 นิว หนา 1.2 มม. ชุบโครเมียม
   1.5ขนาดไม่น้อยกว่า (W)75 X (D)180 X (H)75 ซม.
   1.6สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 22 ข้อที 1
2.จัดซือเก้าอีเอนกประสงค์ จํานวน 75,000 บาท
จัดซือเก้าอีเอนกประสงค์ จํานวน 300 ตัวๆละ250 บาทมีรายละเอียดดังนี
   1.1เก้าอีพลาสติก
   1.2สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 22 ข้อที 2
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3.จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 102,400 บาท
จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 2 เครืองๆละ 51,200 บาท มีรายละเอียอดังนี
   1.1ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู
   1.2ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
   1.3เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
   1.4ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   1.5เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ ทีสามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
   1.6มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   1.7การซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร 0202/ว4 ลงวันที 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครังที 3/ 2539 (ครังที 57) เมือ
วันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ ถ้าจํานวนบีทียูเท่า
กัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า  ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่า
กัน ให้นําจํานวน บีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลทีได้คือ
ค่า EER ถ้าค่า EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
สูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
   1.8การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)ดังนี
         1.8.1 สวิตช์ 1 ตัว
         1.8.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
         1.8.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
   1.9การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยใช้อุปกรณ์ส่วนทีเกิน
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 ดัง
นี รายการติดตังเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน รายการส่วนขยายการติด
ตัง
โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 23 ข้อที 3
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.จัดซือกระติกนําร้อน จํานวน 8,500 บาท
จัดซือกระติกนําร้อน จํานวน 1 ตัวๆละ 8,500 บาท มีรายละเอียดดังนี
   1.ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร(26 ซม.)
โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 23 ข้อที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานทีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

จํานวน 20,000 บาท

เพืออุดหนุนเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบ้านเขว้า
ตามโครงการบริหารงานของสถานทีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,275,430 บาท
งบบุคลากร รวม 1,156,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,156,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 743,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวและค่าคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองคลัง  
   ถือปฏิบัติตาม 
   1.ปรกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   2.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิน เรืองกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที10)ลงวันที 22
 ธันวาคม 2559 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําสังกัดกองคลัง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิม
เติมจนถึงปัจจุบัน 
   

งบดําเนินงาน รวม 1,118,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. ฯลฯ
2.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456
 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 25 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
คลัง ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชี
กลาง ที กค0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน(e-LAAS)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงาน หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
   โดยถือปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี
   1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
   2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
   โดยถือปฏิบัติตามคู่มือรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 93,690 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
เอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ คลิป
 แฟ้มเก็บเอกสาร แม๊ก นํายาลบคําผิด ฯลฯ รวมถึง
   -รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
 บาท
   -รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรืทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
   -รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมี
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
   -รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน ให้มีมูลค่าเพิมขึนและมีวงเงินไม่
เกิน 50,000 บาท
   -รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครืองใหม่เพือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์
   โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงาน/กิจกรรมโฆษณา และเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวท์นิว กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,690 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนแดงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านเขว้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
แดง/อาคาร/สถานที ซึงอยู่ในความดูและและครอบครองขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนแดง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ได้แก่ค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์
เคลือนที และรักษาสาย ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว1551 ลง
วันที 26 พฤษภาคม 2553ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง
ตราไปรษณียกร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIS) ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจเพือ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ หรือ
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ
   โดยถือปฏิบัตตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 39 ข้อที 66
2.โครงการจัดตังจุดตรวจจุดเสียงและรณรงค์ป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และงานประเพณี
ชุมชนต่างๆ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 45 ข้อที 90
3.โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวน อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
   โดยถือปฏิบัตตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 39 ข้อที 65

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายสําหรับ อปพร. จํานวน 75 ชุด ราคา
ชุดละประมาณ 1,800 บาท
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิงขนาดต่างๆ เครืองดับ
เพลิง ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 48,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการ/กิจกรรมเพือพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ่ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น
   โดยถือปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 9 ข้อที 4

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระ
กร้อ เชือกกระโดด นกหวีด ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 18,900 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จํานวน 7
 ชุดๆละ 2,700บาท มีรายละเอียดดังนี
   โต๊ะพร้อมเก้าอี 1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะอนุบาลขนาด 60X120X55
 เซ็นติเมตร พร้อมเก้าอี 6 ตัว
      โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 24 ข้อที 6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,989,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 957,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด
.)

จํานวน 245,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
ไผ่ จํานวน 50 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19มิถุนายน2561  “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 8 ข้อที 1
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว)

จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนวัสดุสือการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดดอนไผ่ จํานวน 50 คนๆละ 1,700 บาท 
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19มิถุนายน2561  “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 8 ข้อที 2

ค่าวัสดุ รวม 627,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 627,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
.ในเขตตําบลโนนแดงและสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
   1.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลโนนแดง จํานวน 258 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน (ซือจริงราคาขึนลงตามตลาดกําหนด จึงขอตัง 7.82 บาท) 
   2.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ 
อบต.โนนแดง จํานวน 50 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
(ซือจริงราคาขึนลงตามตลาดกําหนด จึงขอตัง 7.82 บาท)
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274ลงวันที 19มิถุนายน2561 “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 9 ข้อที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,032,000 บาท
เพืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตตําบลโนนแดง จํานวน 258 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274ลงวันที 19มิถุนายน2561 “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 49 ข้อที 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 416,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(FR)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริทการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติงานในพืนที และการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินตามทีคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.3/ว2826 ลง
วันที 17 กันยายน 2553
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 12 ข้อที 1
2.โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 12 ข้อที 2
3.โครงการ สร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลือน สร้างพืนทีปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้องในการดําเนินตามโครงการ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้าที 5 ข้อที 1
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4.โครงการป้องกันโรคตามฤดูกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก เป็นต้น 
   โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิมเติม) ถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 37 ข้อที 57

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ สารกําจัดลูกนํายุงลาย ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือเครืองพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน แบบละอองฝอย จํานวน 1
 เครืองๆละ 100,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
   1.1เป็นเครืองพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV)ชนิดสะพายหลังทํางาน
ด้วยเครืองยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ
   1.2ระบบสตาร์ทเครืองยนต์สามารถใช้ระบบสตาร์ทด้วยมือ(Manual) 
ได้
   1.3ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบพัดลม
   1.4สามารถควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อย
กว่า 2 ลิตรต่อชัวโมง
   1.5ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ทีเครืองพ่นผลิตได้มี
ค่า VMD ไม่เกิน 30 um วัดทีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อ
ชัวโมง วัดทีระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น
   1.6ถังบรรจุสารเคมีทําด้วยวัสดุทีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือ
ตัวทําลายอืนๆ ความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
   1.7ถังบรรจุนํามันเชือเพลิงทําด้วยวัสดุทีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
หรือตัวทําลายอืนๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร
   1.8นําหนักเครืองเปล่า(ไม่รวมนํายาเคมีและนํามันเชือเพลิง)ไม่เกิน 15
 กิโลกรัม
   1.9มีอุปกรณ์ประจําเครือง ดังนี
         1.9.1ชุดเครืองมือซ่อมบํารุง 1 ชุด
         1.9.2คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้างชินส่วน และตาราง
แสดงอัตราการไหลของสารเคมี ตามขนาดของหัวฉีด และระดับของวาวล์
เปิด-ปิดเป็นภาษาไทย
         1.9.3มีกรวยเติมนํามันเชือเพลิง ซึงต้องเป็นชนิดมีตระแกรงกรอง
         1.9.4มีกรวยเติมนํายาเคมี ซึงต้องเป็นชนิดมีตระแกรงกรอง
         1.9.5มีกระบอกตวงสารเคมีทีทนต่อการกัดกร่อนของสาร
เคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร มีสเกลละเอียดไม่ตํากว่า 1 ใน 10 ของ
ปริมาตร จํานวน 2 ชิน
   1.10ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน
จําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทฯ นําเข้าโดยตรง
   1.11รายละเอียดคุณลักษณะข้อ 4 และ 5 ต้องมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศทีมีหน้าทีตรวจสอบ
   1.12เครืองพ่นชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง ทีนํามาเสนอต้อง
เป็นเครืองพ่นทีอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครืองพ่นดัดแปลงเพือให้ได้ตาม
คุณลักษณะ
   1.13หากผู้ซือจะสุ่มตัวอย่างส่งตรวจคุณลักษณะเครืองพ่น ผู้ขายต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทังสิน
   1.14รับประกันคุณภาพเครืองพ่นทังชุดไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 24 ข้อที 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1-9 ในการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้าที 9 ข้อที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขอ
งองคกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 10 ข้อที 1
2.โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ การให้
ความรู้เพือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพืนที การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
   โดยถือมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 10 ข้อที 2
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3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทัวไป จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทัวไปหรือผู้ทีสนใจ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็น
และเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
   4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 50 ข้อที 10
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
   4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 11 ข้อที 3
5.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
   4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 11 ข้อที 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,378,540 บาท
งบบุคลากร รวม 783,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 783,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 429,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิน เรือง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิน (ฉบับที10)ลงวัน
ที 22 ธันวาคม 2559 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิม
เติมจนถึงปัจจุบัน 
   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
   ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิม
เติมจนถึงปัจจุบัน 

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร. ฯลฯ
2.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน 
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 25 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรม
บัญชีกลาง ที กค0422.32/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน(e-LAAS)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงาน หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
   โดยถือปฏิบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
เอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ คลิป
 แฟ้มเก็บเอกสาร แม๊ก นํายาลบคําผิด ฯลฯ รวมถึง
   -รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
 บาท
   -รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรืทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
   -รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมี
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
   -รายจ่ายเพือปรับปรุงทีดิน ให้มีมูลค่าเพิมขึนและมีวงเงินไม่
เกิน 50,000 บาท
   -รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครืองใหม่เพือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
เอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครือง
ประจุไฟ เครืองสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู จอบ เสียม ค้อน เลือย ท่อต่างๆ ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.จัดซือเครืองเจาะคอนกรีต(แบบล้อ) จํานวน 75,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเจาะคอนกรีต(แบบล้อ) จํานวน 1 เครืองๆละ 75,000
 บาท มีรายละเอียดดังนี
   1.1ระบายความร้อน ปล่อยนําไหลผ่านกระบอกเจาะขณะทํางาน
   1.2เส้นผ่านศูนย์กลางทีเจาะได้ 1 นิว - 8 นิว
   1.3ความลึกทีเจาะได้ 350 มม.
   1.4ความจุถังนํา 40 ลิตร
   1.5ขนาดไม่น้อยกว่า 620 X 1,350 X 1,170 มม.
   1.6ชนิดเครืองยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ เพลาควํา กระบอกสูบ,ช่วง
ชัก 68X45 มม.
   1.7ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี กําลังเครือง
ยนต์ 5.5 HP/3600 rpm
   1.8ความจุถังนํามันเชือเพลิง 2 ลิตร
   1.9ความจุถังนํามันเครือง 0.65 ลิตร
   1.10สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 24 ข้อที 7

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,345,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,345,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,345,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการก่อสร้างโรงรถและอาคาร อปพร. จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงรถและอาคาร อปพร. อบต.โนนแดง ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 5 ข้อที 7 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด สายบ้านนางประพันธ์  รัญชัย 
ถึงบ้านนายชัยรัตน์ สนธิชัย หมู่ที ๑ บ้านโนนแดง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด สายบ้านนาง
ประพันธ์  รัญชัย ถึงบ้านนายชัยรัตน์ สนธิชัย หมู่ที ๑ บ้านโนนแดง 
1.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30
 เมตร
2.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร
(รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 1 ข้อที 1 
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10.โครงการซ่อมแซมคลองส่งนําดาดคอนกรีตห้วยยาง หมู่ที 1 บ้านโนน
แดง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองส่งนําดาดคอนกรีตห้วยยาง หมู่ที 1 บ้าน
โนนแดง ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก  0.90
  เมตร  หนา 0.06 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 17 ข้อที 7 
11.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในพืนทีสํานักงาน อบต.โนนแดง จํานวน 215,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในพืนทีสํานักงาน อบต.โนน
แดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 5 ข้อที 8 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด คสล.สายบ้านนายวุฒิชาติ มา
สา ถึง 
บ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย ม.2 บ้านโนนแดง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด คสล.สายบ้านนายวุฒิ
ชาติ มาสา ถึง บ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย ม.2 บ้านโนนแดง ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 26 ข้อที 9 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองอร  ถึง
บ้านนายคนึง  ม.3 บ้านโนนเสาเล้า

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองอร ถึง บ้านนายคนึง  ม
.3
 บ้านโนนเสาเล้า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 27 ข้อที 13 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจําลองศักดิ วงษ์คํา ถึง บ้านนาย
บุญมา  วรรณสูง  หมู่ที 4 บ้านเจริญผล

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํา จํานวน 2 ช่วง สาย
บ้านนายจําลองศักดิ วงษ์คํา ถึง บ้านนายบุญมา  วรรณสูง  หมู่ที 4 
บ้านเจริญผล
1.ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.รางระบายนํา จํานวน 3 ช่วง ดังนี 
         ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 22.00 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร
         ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 62.00 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร
         ช่วงที 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึก 0.30
 เมตร หนา 0.10 เมตร  (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 2 ข้อที 2 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด สายบ้านนางสุปราณี ขําเขว้า 
ถึงบ้านนางนิภาพร  จันทร์พรหม  หมู่ที 5 บ้านหนองแวง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด สายบ้านนางสุปราณี 
ขําเขว้าถึงบ้านนางนิภาพร  จันทร์พรหม  หมู่ที 5 บ้านหนองแวง ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร
(รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 2 ข้อที 3 
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6.โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด สายบ้านนางจิระพันธ์ เสมา  
นายทองสับ เสนชัย ถึง ถนนสาย 225 (ทิศตะวันออกวัด) หมู่ที 6 บ้านหนอง
บ่อ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําพร้อมฝาปิด สายบ้านนางจิระ
พันธ์ เสมา  นายทองสับ เสนชัย ถึง ถนนสาย 225 (ทิศตะวันออกวัด) หมู่
ที 6 บ้านหนองบ่อ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.10
 เมตร ลึก 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 32 ข้อที 33 
7.โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านซับช่องแมว (หอถัง
แชมเปญ)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านซับช่องแมว หอถัง
แชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 37 ข้อที 56 
8.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา สายบ้านนายอัครเดช  บุญจง ถึง หนองโสม
ง หมู่ที 8 บ้านหนองโสมงเหนือ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา สายบ้านนายอัครเดช บุญ
จง ถึง หนองโสมง หมู่ที 8 บ้านหนองโสมงเหนือ ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 33 ข้อที 41 
9.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา ฝาเหล็ก สายบ้านนางสุวรรณ์ กุล
โนนแดง ถึงบ้านนายสุทิ สมัถชัย หมู่ที 9 บ้านเจริญทรัพย์

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา ฝาเหล็ก สายบ้านนางสุว
รรณ์ กุลโนนแดง ถึงบ้านนายสุทิ สมัถชัย หมู่ที 9 บ้านเจริญทรัพย์ ขนาด
กว้าง 0.29 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 3 ข้อที 4 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายวังหิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายวังหิน
1.คันดินผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.35
 เมตร 
2.ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 15 ข้อที 3 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายวังโพน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายวังโพน
1.คันดินผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.35
 เมตร 
2.ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 15 ข้อที 4 
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3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายดอนหัน เชือม
ทางมูลนิธิชัยพัฒนา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายดอน
หัน เชือมทางมูลนิธิชัยพัฒนา
1.คันดินผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา 0.40
 เมตร 
2.ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 16 ข้อที 5 
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายนานายเรียก 
เฉลียวชาติ ถึง นานางกุศล เลิศขุนทด (ห้วยบงใหญ่)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายนานาย
เรียก เฉลียวชาติ ถึง นานางกุศล เลิศขุนทด (ห้วยบงใหญ่)
1.คันดินผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.35
 เมตร 
2.ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 16 ข้อที 6 
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสายสาย ทางแยก
มูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุระภูมิฟาร์ม ถึงบ่อขยะตําบลโนนแดง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรสาย ทางแยก
มูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุระภูมิฟาร์ม ถึงบ่อขยะตําบลโนนแดง
 1.ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบภาคผนวก)
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 17 ข้อที 8 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 6 ข้อที 9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว856 ลง
วันที 12 มีนาคม 2553
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 11 ข้อที 5
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2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด (ศตส
.)ตําบลโนนแดง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5
/ว2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 3
 หน้าที 19 ข้อที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี/วันสําคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที10 วัน
แม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ งานเจ้าพ่อ วันเข้าพรรษา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ เช่น ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที รวมถึงค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
   โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 46 ข้อที 92

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพือสร้าง
ความปรองดอง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
หรือการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถาน
ที ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่ากรรมการตัดสิน ค่าถ่วยรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
   โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 43 ข้อที 84
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
เอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ อีกต่อไป เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สตว์ วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์การขยายพันธุ์ ปุ๋ย ใบมีด ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม2561
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,336,550 บาท
งบกลาง รวม 12,336,550 บาท
งบกลาง รวม 12,336,550 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
ของพนักงานจ้างและพนักงานจ้างชัวคราวตามแผนอัตรากําลัง
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด
ที มท.0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
    พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที มท.0809.5/ว81
 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน
ไป จํานวน 860 คน คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028ลงวัน
ที 6มิถุนายน2561
  นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 39 ข้อที 63

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการ คํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 314 คน ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน 
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ฉบับท2ี) พ.ศ.2559
 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง
   นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 39 ข้อที 63
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท/เดือน คํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน 
  โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
  นํามาจากแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 39 ข้อที 63

สํารองจ่าย จํานวน 297,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
   โดยถือปฏิบัติตาม
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน2559
   4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560
   5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 
   6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
   7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 
   8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
   9.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
   10.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
   11.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
   12.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว608 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
   13.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561

  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบล เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโนนแดง  ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท0891.4/ว2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองที มท
 0808.2/ว5602 ลงวันที 23 สิงหาคม 2561
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สมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน(สปสช.) จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนแดง ถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
.2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 154,550 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบ
ประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน) ถือปฏิบัติตามหนังสืสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํา
นานข้าราชการส่วนท้องถินที มท 0808.5/ว29 ลงวัน
ที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสืสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานานข้า
ราชการส่วนท้องถินที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
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