
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ

อําเภอ บุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,917,060 บาท

งบบุคลากร รวม 6,954,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,987,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกอบต.เดือนละ 20,400 บาท และเงิน
เดือนรองนายกอบต.2 คน เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือน
และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. เดือนละ
1,750 บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต.
จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750
 บาท 
และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือน
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,302,480 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
โนนคอ จํานวน  12 เดือน ประกอบดวย
1) ประธานสภาทองถิ่น เดือนละ  11,220 บาท   
2) รองประธานสภาทองถิ่น เดือนละ 9,180 บาท 
3) เลขานุการสภาทองถิ่น   เดือนละ 7,200 บาท        
4) สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 19 คน เดือนละ 7,200 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,967,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,806,080 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป จํานวน  7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล     
2) ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล     
3) ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต.    
4) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน    
5) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล   
6) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
7) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับ
เพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.),เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู
รบ (พ.ส.ร.)เงินประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) และเงินเพิ่ม
อื่นๆ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29
 กรกฎาคม 2558        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 
1) เงินประจําตําแหนง ปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต
.)   จํานวน 1 อัตรา 
2) เงินประจําตําแหนง รองปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต
.) จํานวน 1 อัตรา 
3) เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดอบต.(นักบริหารงานทั่ว
ไป) จํานวน 1อัตรา     
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จาย เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,773,240 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจาง
พนักงานจางประจําป จํานวน 11 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
    จํานวน  1 อัตรา
2) ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
    จํานวน 1 อัตรา  
3) ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม  
    จํานวน  1 อัตรา  
4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
    จํานวน 2 อัตรา 
5) ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
6) นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา 
7) คนงานทั่วไป   จํานวน 1 อัตรา 
8) พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา 
9) พนักงานขับรถยนตดับเพลิง 
   จํานวน 1 อัตรา 
10) ผูชวยนักพัฒนาชุมชนจํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทนพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ  
จํานวน  12 เดือน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่  29
 กรกฎาคม 2558      

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหกับปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลระดับกลาง อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท  จํานวน  12 เดือน      

งบดําเนินงาน รวม 2,772,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 378,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  60,000  บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
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กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป

(2) เงินคาตอบแทน คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ
หรือคณะกรรมการออกขอสอบ   จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ที่
ไดยืมตัวใหมาชวยปฏิบัติงานหรือไดรับแตงตั้งให ปฏิบัติงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ/คณะกรรมการออกขอสอบ อันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลโนนคอ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558   
   
(3) เงินคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป  จํานวน  100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  ใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
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คาเชาบาน จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการ 
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและ
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์  เป็นไปตามระเบียบและหนังสื่อสั่ง
การ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 1,774,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 824,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน)โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน   โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
 
กรณีจางเหมาบริการ     
1) คาจางเหมาบริการแมบาน  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแม
บาน จํานวน 1 คน  เดือนละ 9,000 บาท  จํานวน 12 เดือน
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 6 หนาที่ 217)
2) คาจางเหมาบริการโครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน(1669) ใน
ระดับทองถิ่น เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการโครงการระบบการ
แพทยฉุกเฉิน(1669) ในระดับทองถิ่น 
ของอบต.โนนคอ จํานวน 6 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000
 บาท 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2564 ลําดับที่ 7 หนาที่ 218)
กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีจางแรงงาน  ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541
3)คาจางเหมาพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
   เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานประจํารถน้ํา เพื่อจายน้ําชวย
เหลือประชาชนในเขต อบต.โนนคอ จํานวน 1 คนเดือนละ 9,000
 บาทจํานวน 12 เดือน(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565
 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)ลําดับที่ 2 หนาที่ 58)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิธีเปิดอาคารตางๆ) คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี  
1)  คารับรอง  จํานวน  40,000 บาท  แยกเป็น 
1.1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 10,000 บาท ตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 1%
 ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาไมรวมรายไดจากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศ
ให   
1.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ   จํานวน 30,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
2) คาใชจายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี   จํานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0310.4
/ว1503  ลงวันที่ 17 มิถุนายน  2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาที่
พัก,คาบริการจอดรถ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,และคาลง
ทะเบียนตางๆ ที่ใชในการเดินทางของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝก
อบรม ประชุม สัมมนา เดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกที่ตั้งสํานัก
งาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557    

โครงการ องคการบริหารสวนตําบลโนนคอพบประชาชน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการเลือกตั้ง  เชน
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาสมนาคุณ คาอาหาร
วาง  และเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
คณะกรรมการ เป็นตน 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว  3675  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2561  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
   หนังสือกระทรวงมหาดาไทย ดวนทีสุด ที่ มท  0808.2/ว 1705
  ลงวันที่  20  มีนาคม   2563.
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 4
 หนา 215)      
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการเลือกตั้ง  เชน
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาสมนาคุณ คาอาหาร
วาง  และเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
คณะกรรมการ เป็นตน อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตาม
ความ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 9
 หนา 220)      

วันที่พิมพ : 17/3/2564  11:05:01 หนา : 11/76



โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสําหรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ผูนํา
ชุมชน กลุมอาชีพและบุคคลทั่วไป

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและพนักงานจาง  ผูนําชุมชน กลุมอาชีพ และ
บุคคลทั่วไป เชนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝกอบรม  คาใชจาย ในพิธีเปิดและปิดการฝกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ เป็นตน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 8
 หนา 219)      

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.ขอมูลขาวสารแกผูบริหาร,
ส.อบต.,พนักงาน,ผูนําชุมชนและบุคคลทั่วไป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใน โครงการอบรมใหความรูเรื่อง พรบ
.ขอมูลขาวสารแกผูบริหาร,ส.อบต.,พนักงาน,ผูนําชุมชนและบุคคล
ทั่วไป เชน คาอาหาร, เครื่องดื่ม,คาเบี้ยเลี้ยง,คาวิทยากร,คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ เป็นตน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 10
 หนา 221)      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
       กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจาย
จากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
      1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
      2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ      

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปลิ้นท ไมบรรทัด แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก หมอ กระทะ กรอบรูป มีด ถัง แกว
น้ํา จานรอง กระจกเงา โองน้ํา กระติกน้ํารอน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ไม
กวาด ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อกเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน จานจาย ลอ ฯลฯ ตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้
วัสดุคงทน  ไดแก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป,แผนซีดี) ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disc, Digital Video Disc,FlashDrive) เทป
บันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ    
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถาน
ที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนน
คอ       

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงานที่ใชในราชการของ อบต
. โนนคอ           
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย, คาธนาณัติ,คาดวงตรา
ไปรษณียากร,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
 (GFMIS) ฯลฯ     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  คาวิทยุสื่อสาร  คาโทรภาพ (โทรสาร) คาสื่อ
สารผานดาวเทียม 
และใหหมายความรวม  ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เป็นตน      

งบลงทุน รวม 155,540 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,540 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 18,540 บาท

พนักพิงสูง  ปรับระดับสูงได สีที่ผลิต : หนังสีดํา
ขนาด : 680x715x1160-1260 (W*H*D.) mm..
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 9,270 บาท สืบราคาจากทองตลาด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 20
 หนาที่ 231)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,172,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,718,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,718,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 939,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป จํานวน  3 อัตรา ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน  1 อัตรา                  
2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  
3) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา                             

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 
1) เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
คลัง)  จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จาย เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 628,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจาง
พนักงานจางประจําป จํานวน  12 เดือน  ดังตําแหนงตอไปนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1
 อัตรา                 
2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  
จํานวน 1 อัตรา                      
3) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
4) ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  
จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจาง
พนักงานจางประจําป จํานวน  12 เดือน  ดังตําแหนงตอไปนี้
1) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1
 อัตรา                 
2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  
จํานวน 1 อัตรา                      
3) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
จํานวน 1 อัตรา 
4) ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  
จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 834,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 334,330 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 198,330 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  78,330  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 17/3/2564  11:05:01 หนา : 20/76



2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน        120,000  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และ
หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26
 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานลูกจาง
อบต.โนนคอที่ไดรับคําสั่ง

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและ
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์  ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดัง
นี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร         
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิธีเปิดอาคารตางๆ) คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี  
1)  คารับรอง    แยกเป็น 
1.1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
1.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เชน คา
ป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  เป็นตน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 2 หนา239)
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คาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2550 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483
  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 1 หนาที่ 212)

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  เป็นตน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 3 หนา214)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาที่
พัก,คาบริการจอดรถ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,และคาลง
ทะเบียนตางๆ ที่ใชในการเดินทางของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ฝก
อบรม ประชุม สัมมนา เดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกที่ตั้งสํานัก
งาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
     กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็น ผูดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
     1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
     2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปลิ้นท ไมบรรทัด แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable 
Disk,Compact Disc, Digital Video Disc,FlashDrive) เทป
บันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ    ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย, คาธนาณัติ,คาดวงตรา
ไปรษณียากร,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 619,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 619,270 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูลางเลื่อน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารสําคัญทาง
ราชการ แบบลางเลื่อน จํานวน 6
 หลัง ขนาด  2,540x1,220x2,250- (L*W*H.) mm..

คาจัดซื้อโต๊ะเขามุม จํานวน 3,000 บาท

โต๊ะตอโคง ขนาด 600*600*750 (W*H*D.) mm..
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท สืบราคาจากทองตลาด

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 7,000 บาท

โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชักพรอมถาดคียบอรด 
ขนาด : 1200x600x750 (W*H*D.) mm..
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 7,000บาท สืบราคาจากทองตลาด

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 9,270 บาท

พนักพิงสูง  ปรับระดับสูงได สีที่ผลิต : หนังสีดํา
ขนาด : 680x715x1160-1260 (W*H*D.) mm..
จํานวน 1 ตัว ตัวละ 9,270 บาท สืบราคาจากทองตลาด
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชนประจําป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการบริการจุดตรวจบริการประชาชน
ประจําป เชน  เทศกาลปใหม  หรือเทศกาลสงกรานต  เป็น
ตน  เชน  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  เป็นตน รวมถึง
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559 
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 239)
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โครงการฝกอบรมทบทวนระเบียบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ  ในการฝกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  เป็นตน รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795
  ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาทองถิ่นหป  พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 240)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,709,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,107,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,107,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,434,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป จํานวน  9 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
1) ผูอํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา) จํานวน 1
 อัตรา  
2) ครู  จํานวน  8 อัตรา  (ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครู จํานวน 3 อัตรา  
จํานวน 12 เดือนเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชกรครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน 
1) เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย เงินเดือน  และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)ลงวันที่  7 มีนาคม 2559      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 243,600 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครู จํานวน 4 อัตรา  
จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,916,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจาง
พนักงานจางประจําป จํานวน  12 เดือน ดังตําแหนงตอไปนี้
1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
    จํานวน 1 อัตรา 
3) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา 
   (ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง 
 เสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา)
4)ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ)  จํานวน 3 อัตรา (ไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จํานวน 1 อัตรา)
5) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก) จํานวน 7 อัตรา  (ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  จํานวน 1 อัตรา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชนเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ตามนโยบายรัฐบาลตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2 ) ลง
วันที่  29 กรกฎาคม 2558  (ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา )
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งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  50,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน)โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาที่
พัก,คาบริการจอดรถ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,และคาลง
ทะเบียนตางๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็น ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ  
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปลิ้นท ไมบรรทัด แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนคอ  จํานวน  6
  ศูนย ดังนี้ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก หมอ กระทะ กรอบ
รูป มีด ถัง แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา โองน้ํา กระติกน้ํา
รอน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายา
ลางหองน้ําน้ํายาถูพื้น ไมกวาด ผาปูโต๊ะ ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก
วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digi
tal Video Disc,FlashDrive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ    
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนคอ       

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนคอ
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งบลงทุน รวม 131,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 131,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางประตูดานหนา ศพด.บานหนองศิลา หมูที่ 4 จํานวน 11,500 บาท

โครงการกอสรางประตูดานหนา ศพด.บานหนองศิลา หมู 4
 สูง 1.6 เมตร ยาว 4.5 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.โนนคอ)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 2 หนาที่ 45)

โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บานโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 76,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บานโนนสวาง หมูที่ 3 (ตามแบบ
แปลน อบต.โนนคอ)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 6  หนาที่ 47)

เทลาน คสบ.ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 1 จํานวน 24,000 บาท

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ศพด.บานโนนคอ หมู
ที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 60 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 ลําดับที่  3   หนาที่ 46)

ปรับปรุงรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.2 จํานวน 20,000 บาท

โครงการปรับปรุงรั้ว ศพด.บานโนนหมากเดือย หมูที่ 2 (ตามแบบ
แปลน อบต.โนนคอ)

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 1  หนาที่ 45)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโนนหมากเดือย จํานวน 5,000 บาท

          อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโนน
หมากเดือย ตําบลโนนคอ อําเภอบุณฑริก  จังหวัด
อุบลราชธานี    
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563) 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
 1618  ลงวันที่  12  มีนาคม  2562
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 6192  ลงวัน
ที่  15  ตุลาคม  2562
     (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป 2561-2565  ลําดับที่ 5   หนาที่ 52)

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโนนคอ จํานวน 5,000 บาท

    อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโนนคอ ตําบล
โนนคอ อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พงศ. 2559  (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว
 1618  ลงวันที่  12  มีนาคม  2562
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 6192  ลงวัน
ที่  15  ตุลาคม  2562
      (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป 2561-2565  ลําดับที่ 2  หนาที่ 49)
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อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโนนสวาง จํานวน 5,000 บาท

      อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานโนน
สวาง  ตําบลโนนคอ อําเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  (แกัไเขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2563)
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1618
  ลงวันที่  12  มีนาคม  2562
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 6192  ลงวัน
ที่  15  ตุลาคม  2562
      (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  2561-2565 ลําดับที่  3
   หนาที่ 50)

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานหนองยู จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานหนองยู  ตําบล
โนนคอ อําเภอบุณฑริก  จ.อุบลราชธานี
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2563) 
      หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618
  ลงวันที่  12  มีนาคม   2562
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว6292  ลงวัน
ที่   15  ตุลาคม   2562
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  2561-2565 ลําดับที่  4   หนาที่ 51)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,578,165 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,714,165 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,460,970 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,460,970 บาท

    (1) เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ จํานวน 6 แหง  (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาท
ตอคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  189  คน  เป็น
เงิน 926,100  บาท     
"(2) เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ จํานวน 6 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 189  คน เป็นคาจัดการเรียนการ
สอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  321,300  บาท  

(3) เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ จํานวน 6 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 189 คน  จํานวน 213,570
 บาท ดังนี้"     
"    1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป   เป็น
เงิน 37,800  บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  เป็น
เงิน 37,800  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป   เป็น
เงิน56,700  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 
 เป็นเงิน 81,270  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,253,195 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,253,195 บาท

" เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ  จํานวน 6 แหง และโรงเรียนใน
เขตตําบลโนนคอ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) จํานวนเด็กนักเรียน 654 คน  จํานวน 260
 วัน จํานวน 1,253,195  ตามหนังสือสั่งการดังนี้

"     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,864,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,864,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

จํานวน 1,864,000 บาท

"อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)
  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบล
โนนคอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) เป็นเวลา  2
 ภาคเรียน 
คนละ  20 บาท/วัน  เป็นเวลา  200 วัน   จํานวน 4
 โรงเรียน จํานวนเด็กนักเรียน 466 คน 
"     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 209,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน)โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
 
กรณีจางเหมาบริการ     
1) คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลสุนัข/แมว   เพื่อจายคาจาง
เหมาบริการสํารวจขอมูลสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ โดยใหทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม  และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) ตัวละ 6 บาท ตอ
ป  กรณีจางเหมาบริการ  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที่  1 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 6 หนาที่ 179)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคไขเลือดออก  เชนคาป้ายโครงการ  คาทรายอะเบท
  คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดลูกน้ําและยุงลาย  คาน้ํามันเชื้อ
เพลิงและน้ํามันผสมน้ํายาพนหมอกควัน   เป็นตน  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 1891.3/ว
 3362  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2556  เรื่อง  การดําเนินงาน
ป้องกันและความคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก  
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนาที่ 176 )
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีเวชภัณฑ เคมีภัณฑ ยาคุมกําเนิด เป็น
ตน
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2)  พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อโรคติดตอและอาการ
สําคัญ
3)  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2535
4)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1203  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การดําเนินงานการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตาม(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 4
 หนาที่ 177)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน และละอองฝอย กําจัดยุง และแมลง จํานวน 59,000 บาท

1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 453,600 บาท

งบบุคลากร รวม 453,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 453,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน  ดังนี้ 
1)  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
จํานวน  1 อัตรา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 
1) เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
จํานวน 1อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จาย เงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)ลงวันที่  7
 มีนาคม 2559          
   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,648,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,371,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 702,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา    
2) นายชางโยธา   จํานวน  1
  อัตรา                                       

วันที่พิมพ : 17/3/2564  11:05:02 หนา : 47/76



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน แยกเป็น 
1) เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จาย เงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559              

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 575,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาจาง
พนักงานจางประจําป จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดัง
ตําแหนงตอไปนี้ 
1) ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา  
2) ผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา                            
3) ผูชวยนายชางสํารวจ  จํานวน 1 อัตรา 
4) ผูชวยเจาพนักงานประปา  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตาง ๆ ของพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง  ขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2 ) ลง
วันที่  29 กรกฎาคม 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง จํานวน 30,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท.,  และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการ 
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและ
พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์  ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดัง
นี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาที่
พัก,คาบริการจอดรถ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน,และคาลง
ทะเบียนตางๆ ที่ใชในการเดินทางของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่ อปพร.หรือผูมี
สิทธิตามกฎหมายที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ ศึกษาดู
งาน ฝกอบรม ประชุม สัมมนา เดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกที่ตั้ง
สํานักงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและขารับการฝกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็น ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ      
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปลิ้นท ไมบรรทัด แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลื้อง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไประยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ฯลฯ    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก วัสดุคงทน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูลวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digi
tal Video Disc,FlashDrive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด ฯลฯ    
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ        
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งบลงทุน รวม 43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) - มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มีความ
เร็วในการพิมพรางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 30 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที(ipm) - มี
ความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 17 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที(ipm) - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน - สามารถ
ใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
จํานวน  1  เครื่อง

จัดซื้อไมSHURE? Microphone ไมค รุน SV100   พรอมขาไมคตั้ง
โต๊ะ

จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
 1.ไมค รุน SV100  จํานวน  15  ชุด/ละ  1,500  บาท  
 2.ขาไมคตั้งโต๊ะ   จํานวน   15  ชุด/ละ   300   บาท  
 3.,สายสัญญาณ 1C x 0.5 ขนาด 6 มม. ความยาว 100
 เมตร  จํานวน  5  มวน/ละ   2,000  บาท
4.  XLR 3Pin ไมโครโฟนแจ็คเสียบสายไมโครโฟน   จํานวน  15
   คู/ละ    60   บาท
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
ราคาตามทองตลาดจํานวน   13  ชุด
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งานไฟฟ้าถนน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้วัสดุคง
ทน เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯวัสดุสิ้นเปลือง เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร  ฯลฯวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ        
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย/ประกาศ BLUETOOTH 
USB MP3

จํานวน 50,000 บาท

ในชุดประกอบดวย
 1. เครื่องขยายเสียงกลาง
แจง 550W Bluetooth/ MP3/ FM Redio/ USB/ Micro SD   
1  เครื่อง 
2. ลําโพงเสียงตามสายฮอรน15นิ้ว 200W มีใลนโวลต มีใล
น 70V100V16OHM อะลูมิเนียม. กันน้ํา SPEAKER ระบบ
ประกาศ 4 ตัว 
3. ไมคประชุม ไมคประกาศมีเสียงดนตรี 1 ตัว
 4. สายดรอปวายด สําหรับเดินเสียงตามสาย ขนาด 2*0.9 mm. 
ยาว 200 เมตร Drop Wire Cable 4 มวน

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อปั้มซัมเมอรสซิเบิ้ล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปั้มน้ําซัมเมอรสซิเบิ้ล  จํานวน   3  ชุด  โดย
มี
คุณลักษณะ ดังนี้  ขนาด  1.5  แรงมา  พรอมฝาบอ  สาบ
ไฟ  และกลองควบคุมไฟเป็นไปตาม
1.) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณจัดหาตามทองตลาดทั่วไป  เนื่อง
จากไมมีในบัญชีราคามารฐานครุภัณฑ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 590,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใน โครงการขับเคลื่อนปรัญญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  เชน คาอาหาร, เครื่องดื่ม,คาเบี้ยเลี้ยง,คาวิทยากร,คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 12 หนาที่ 55) 

โครงการคายเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายใน โครงการคายเยาวชนรวมใจตานภัยยา
เสพติด  เชน คาอาหาร, เครื่องดื่ม,คาเบี้ยเลี้ยง,คาวิทยากร,คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนาที่ 201) 
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โครงการงานวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําโครงการงานวันผูสูง
อายุ  เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาป้าย
โครงการ คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร เป็นตน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.  2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9 หนาที่ 202) 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานดานอาชีพเพื่อพัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกประชาชน

จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานดานอาชีพเพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน เชนคา
ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ เป็นตน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555  (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 3 หนา197)
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โครงการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ
สรางความอบอุนในครอบครัว

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อสรางความอบอุนในครอบ
ครัว  เชนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝก
อบรม  คาใชจาย ในพิธีเปิดและปิดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ เป็นตน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  มท  0808.2/ว7508  ลง
วันที่  29  พฤศจิกายน   2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.2/ว 0935  ลงวันที่  11
  กุมภาพันธ  2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0810.7ว 1687
  ลงวันที่่  26  เมษายน  2562
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 198)
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โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุและบุคคลทั่วไปในเขต
ตําบลโนนคอ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพแกผูสูง
อายุและบุคคลทั่วไปในเขตตําบลโนนคอ  เชนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาใชจาย ในพิธีเปิดและ
ปิดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ เป็นตน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/7508  ลง
วันที่  20  ธันวาคม  2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935  ลงวันที่ 11
  กุมภาพันธ  2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0830.7/ว 1687
  ลงวันที่  26  เมษายน  2562
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 5 หนา 199)

โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด (วันตอตานยา
เสพติดโลก) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ เป็นตน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาาคม  2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่่ มท 0810.6/ว 1463
  ลงวันที่่  18  พฤษภาคม   2561
หนังสือกกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว  3188 สงวันที่ 28
  พฤษภาคม  2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่่มท  0816.3/ว 1331
  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2563

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนาที่ 197) 
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โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัต จํานวน 10,000 บาท

โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตําบลโนนคอ ประจําปงบ
ประมาณ  2563  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และแกไเขพิ่มเติม   (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 8 หนาที่ 54) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน)โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน   โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางแรงงาน  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธีที่สําคัญตาง ๆ
   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0310.4
/ว1503  ลงวันที่ 17 มิถุนายน  2557 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลโนนคอ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบล
โนนคอ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   ป้ายประชาสัมพันธ  คาชุด
นักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ 
ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565   ลําดับที่ 2
 หนา 203)      

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่   คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   ป้ายประชา
สัมพันธ  คาขนมของรางวัลเกมสการศึกษาตางๆ   คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ (แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป พ.ศ.2561-2565   ลําดับที่ 2 หนา 156)      

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 200,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลโนนคอ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบล
โนนคอ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร   ป้ายประชาสัมพันธ   คาใช
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  คารางวัลขบวนเซิ้ง คา
รางวัลประกวดบั้งไฟขึ้นสูง คาสมนาคุณคณะกรรมการ ฯลฯ (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 6  หนา 207)

โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงาน เยาวชน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เยาวชน ครู นัก
เรียน และประชาชนทั่วไป เชนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ คาวัสดุ
และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ เป็นตน 
-เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  ลําดับที่ 1  หนา 56)
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โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น เชนคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
โครงการ คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ เป็นตน 
-เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 3  หนา57)

โครงการสืบสานวันสําคัญทางพุทธศาสนาและประเพณี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสืบสานวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาและประเพณี เชนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ คาวัสดุ
และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ เป็นตน 
-เป็นไปตาม 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 4 หนา 205)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,450,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเสียงตามสาย ม.11 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย ตามราย
ละเอียดดังนี้ ชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตาม
สาย/ประกาศ BLUETOOTH USB MP3 (ลําโพง4ตัว+เครื่อง
ขยายเสียง+ไมโครโฟน) 
ในชุดประกอบดวย
 1. เครื่องขยายเสียงกลาง
แจง 550W Bluetooth/ MP3/ FM Redio/ USB/ Micro SD   
1  เครื่อง /ละ  26,000  บาท  
2. ลําโพงเสียงตามสายฮอรน15นิ้ว 200W มีใลนโวลต มีใล
น 70V100V16OHM อะลูมิเนียม. กันน้ํา SPEAKER ระบบ
ประกาศ 4 ตัว /ละ   2,500  บาท
3. ไมคประชุม ไมคประกาศมีเสียงดนตรี 1 ตัว/ละ  2,000  บาท 
 4. สายดรอปวายด สําหรับเดินเสียงตามสาย ขนาด 2*0.9 mm. 
ยาว 200 เมตร Drop Wire Cable 4 มวน/ละ  3,000  บาท
ราคา    50,000   บาท(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป 2561-2565 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1  ลําดับที่ 40

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,400,000 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสรางอาคารเอนกประสงค จํานวน 150,000 บาท

เพื่อกอสรางอาคารเอนกประสงค  ขนาดกวาง  6 เมตร ยาว 12
  เมตร สูง  3.20  เมตร พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.  2561 – 2565(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลําดับ
ที่ 89  หนาที่ 41)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนน คสล. ม.8  เสนบานโนนสวน-วัดป่า จํานวน 206,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8  บานโนน
สวน  เสนทางบานโนนสวน-วัดป่าโนนสวนเจริญธรรม ขนาด
ถวาง 4  เมตร  ยาว 90  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไมนอย
กวา  360  ตร.ม พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย .(ตาม
แบบ อบต.โนนคอกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลําดับ
ที่ 60 หนา 29)

กอสรางถนน คสล.ม.6 หนาวัดบานหนองยู   หมู 6  ต.โนนคอ อ
.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

จํานวน 132,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เสนทางหนาวัดบาน
หนองยู หมู 6   ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว  57 เมตร หนา 0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมน่อยกวา  228 ตร.ม.พรอมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลําดับ
ที่ 47  หนา 23)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางขางบานนายอํานวย นาม
โคตร บานโนนสวน ม.8

จํานวน 94,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสวน  หมู 8
 เสนทางบานนายอํานวย  นามโคตร  ถนนกวาง  4
  เมตร ยาว 41  เมตร หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นไมนอย
กวา 164  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 61 หนาที่29)

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตุวยู)เสนทางหนาบาน
นายบุญ จารุชัย บานโนนสวาง ม.9

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัว
ยู) เส่นทางหนานายบุญ  จารุฃัย หมู   9  บานโนนสวาง  ขนาด
กว่าง 0.64  เมตร ยาว 56  เมตร ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา  0.59
  เมตร  พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1  ป้าย (ตามแบบ อบต
.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
  ลําดับที่ 67 หนาที่32)

วันที่พิมพ : 17/3/2564  11:05:02 หนา : 66/76



กอสรางรางระบายน้ําแบบตัวยูขยายไหลทางขางละ 1 เมตร ม.2 เสน
หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัว
ยู)  เสนทางหนา ศพด.บานโนนหมากเดือย  หมู ที่ 2 ขนาด
กวาง 0.64  เมตร ยาว 115  เมตร ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.59
 เมตร  พรอมกอสรางขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง  1.50  เมตร ยาว 120  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพื้นไมน่อยกวา 180  ตร.ม. พรอมป้ายโครงงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 16 หนาที่ 11)

กอสรางหอถังประปาหมูบาน บานโนนสวาง ม.9 จํานวน 150,000 บาท

โครงการกอสรางหอถังระบบประปาหมูบาน บานโนนวาง หมู 9
  ขนาดกวาง  3.60  เมตร ยาว 3.60  เมตร สูง 12  เมตร พรอม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 5 หนาที่ 43)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางหนาวัดโนนสวาง บานโนน
สวาง ม.10

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนหนาวัดโนน
สวาง  หมู 10  บานโนนสวาง  ขนาดถนนกวาง  4  เมตร ยาว 43
  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 172  ตร.ม
. พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 78 หนาที่ 37)

ปรับปรุงถนนลุกรัง(ลงหินคลุก)เสนทางบานโนนคอไปหวยปอ จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)  เสนทางบานโนน
คอ หมู 11  -  หวยปอ  ต.โนนคอ ขนาดถนนกวาง 3
 เมตร ยาว 835 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 88 หนาที่ 41)
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ปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) ม.1 เสนนานางสุบรรณ แกวปัญญา จํานวน 130,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)  เสนทางบานโนน
คอไปนานายสุบรรณ  แกวปัญญา  หมู1  ถนนกวาง  2.50
  เมตร ยาว 1,300 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร พรอมป้าย
โครงการ จํานวน1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 2 หนาที่ 5)

ปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เสนทางไปวังขอนแกน จํานวน 150,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนดิน (โดยลงหินคลุก) เสนทางไปวัง
ขอนแกน  หมู 11 บานโนนคอ ขนาดถนนกวาง 2.50
  เมตร ยาว 1,500   เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 80 หนาที่ 38)

ปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)เสนทางหลังบานหนองเม็ก ม.7 จํานวน 50,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  (โดยลงหินคลุก) เสนทางหลังดาน
บานหนองเม็ก หมู 7  ขนาดถนนกวาง  2.50  เมตร ยาว 500
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 56 หนาที่ 27)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนสวาง ม.10 จํานวน 250,000 บาท

กอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนสวาง ม.10 ขนาดถนน
กวาง 3.60  เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 6.0 เมตร หรือมีพื้นไมน่อ
ยกวา พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 9 หนาที่ 44)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทางรอบหมูบาน บาน
หนองศิลา หมูที่ 4

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางรอบหมูบาน บาน
หนองศิลา หมู 4 ขนาดถนนกวาง 4  เมตร ยาว 130
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไมน่อยกวา 520 ตร.ม. พรอม
ป้ายโครงการ  าจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 32 หนาที่ 17)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทางหนาบานนายทน
งศักดิ์ บานหนองยู หมูที่ 6

จํานวน 68,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนทางหนานายทน
งศักดิ์  ขนนาดถนนกวาง  4  เมตร ยาว 29.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน่อยกวา 118  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 51 หนาที่ 25)

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนคําดูล หมูที่ 5 พรัอ
มวางทอประปา ความยาว 700 ม.

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนคําดูล หมู 5
 ขนาดกวาง  3.60  เมตร  ยาว ว 3.60  เมตร สูง  6  เมตร  และ
วางทอประปา ยาว 700 เมตร พรอมป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 3  หนาที่ 42)

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมู 3  บานโนน
สวาง  ขนาดกวาง  3.60  เมตร ยาว  3.60  เมตร  สูง  6
  เมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 4 หนาที่ 44)
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โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานหนองเม็ก หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

กอสรางระบบประปาหมูบาน บานหนองเม็ก หมูที่ 7 ขนาด
กวาง 3.6 เมตร ยาว 3.6 เมตร สูง 6.0 เมตร พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ลําดับที่  4  หนาที่  43   )

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัวยู) ซอย 
2 บานโนนคอ หมุ 1

จํานวน 170,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบตัว
ยู)  ซอย 2 บานโนนคอ  หมู 1 ขนาดกวาง 0.64  าเมตร ยาว 95
   เมตร  ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา  0.59  เมตร  พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 7 หนาที่ 7)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)เสนทางไปนานายประยูร อิน
ธิราช บานโนนสวาง หมูที่ 3

จํานวน 50,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)  เสนทางไปนานาย
ประยู อินทิราช  หมู 3 บานโนนสวาง ถนนกวาง  2.50
  เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร (ตามแบบ อบต
.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 พิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 24  หนาที่ 14 )

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบานหนองยู หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบานหนองยู หมู 6  พรอมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.  2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
 ลําดับที่ 48 หนาที่ 23 )
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
เถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ป และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ 84 พรรษา ในการ
อนุรักษทรัพยากรและป่า รวมทั้งสรางจิตสํานึกของประชาชนใน
การรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจาย
เป็นคาใชจาย  เชน  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ คา
จัดซื้อตนไม  หญา  เป็นตนตลอดจนคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกรามคม 2558  เรื่อง การดําเนิน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  เรื่อง โครงการ “
รักน้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน”
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนาที่ 211)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
       กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจาย
จากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
      1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
      2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,896,795 บาท

งบกลาง รวม 11,896,795 บาท
งบกลาง รวม 11,896,795 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 299,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
จาง  ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

ตั้งจายเพื่อสมทบกองทุนทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,489,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ  ตามระเบียบและหนังสั่งการดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2553
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2429  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง  แจงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกันราย
ไดแกผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.6/ว 1234  ลงวันที่  23  มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ  และรายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนาที่ 208)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.6/ว 1234  ลงวันที่  23  มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ  และรายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนาที่ 208)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 และ ขอ 17
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558      
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0810.6/ว1294
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนาที่ 209)
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สํารองจาย จํานวน 416,749 บาท

 เพื่อจายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินเรงดวนหรือบรรเทาความเดือดรอน
ของ
ประชาชนที่ไมสามารถคาดการณได ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 
27 มิถุนายน 2557 

         

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนคอ(สปสช.) จํานวน 220,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนน
คอ  จํานวน   220,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนน
คอ ไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในแตละ
ป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557       

เงินชวยพิเศษ จํานวน 65,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 183,846 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ.2546  
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท
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