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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 
1.  สถานะการคลงั 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560    องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ไดป้ระมาณการรายรับไว ้ 
จ านวน 61,871,295.- บาท โดยในส่วนของรายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดงจดัเก็บเองจะไดป้รับปรุง 
การจดัเก็บใหมี้ประสิทธ์ภาพยิง่ข้ึน  และส่วนของงบประมาณรายจ่าย ไดก้ าหนดวงเงินรายจ่ายประมาณการไว้
จ  านวน 61,871,295.- บาท  ซ่ึงคาดวา่สามารถจดัท าบริการสาธารณะดา้นต่าง ๆใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงการ
จดัท างบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็นการจดัท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากบั
รายรับ)   นอกจากนั้น ขณะน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีเงินสะสมคงเหลืออยูจ่  านวน  3,832,502.75  บาท 
หมายเหตุ  ขอ้มูลยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ  วนัท่ี  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
 
2.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบัน 

ปีงบประมาณท่ีผา่นมา  แมว้า่รายรับขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จะมีจ านวนจ ากดั  
เม่ือเปรียบเทียบกบัภารกิจต่าง ๆ  ท่ีจะตอ้งด าเนินการ  เพื่อบริการใหแ้ก่ประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายก็ตาม 
แต่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดงก็สามารถด าเนินกิจการตามท่ีไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายไวค้รบถว้น 
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2.1  รายรับปีงบประมาณ  25560 ประมาณการไว้รวมทั้งส้ิน  61,871,295.- บาท 
 

รายรับ 
รับจริง 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

ประมาณการ
ปี  2560 

หมายเหตุ 

ก.  รายได้ภาษีอากร 
1.  หมวดภาษีอากร 

1.1  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1.3  ภาษีป้าย 

2.  ภาษีจัดสรร 
2.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน 
2.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
2.3  ภาษีมูลค่าเพิ่ม(1ใน9) 
2.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2.5  ภาษีสุรา 
2.6  ภาษีสรรพสามิต 

      2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
       นิติกรรมท่ีดิน 
2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
2.9 ค่าภาคหลวงแร่ 
2.10 ค่าธรรมเนียมน ้าบาดาล 

ข.  รายได้ทีม่ิใช่ภาษีอากร 
1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
    1.1  อากรฆ่าสัตว ์
1.2  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์
1.3  ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว ์
1.4  ค่าค าร้องอนุญาตฆ่าสัตว ์
1.5  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนนั 
1.6  ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
1.7  ค่าปรับผูท้  าผดิกฎจราจรทางบก 
1.8  ค่าธรรมเนียมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและท่ี 
       สะสมอาหาร 
1.9  ค่าปรับการผิดสัญญา 

 
 

102,127.48 
80,119.00 
15,240.00 

 
- 

9,168,948.40 
4,410,565.24 

- 
2,451,490.60 
4,222,931.31 
948,571.00 

 
122,056.57 
61,573.61 

0.00 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

0.00 

 
 

98,000 
70,000 
9,000 

 
- 

10,433,100 
4,596,740 

- 
2,421,980 
4,701,980 
700,000 

 
175,100 
65,500 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

5,000 

 
 

102,000 
98,500 
18,000 

 
 200,000 

10,600,000 
 4,597,000 

- 
2,550,000 
4,945,000 
850,000 

 
125,000 
45,000 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

3,000 
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1.10 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย 
       ต่อสุขภาพ 
1.11  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
1.12  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์
1.13  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 

 

1,500.00 
 

1,707.20 
1,690.00 

0.00 

1,500 
 

1,500 
1,000 

- 
 

1,500 
 

1,750 
1,000 

- 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

ประมาณการ
ปี  2560 

หมายเหตุ 

2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
2.1  ค่าเช่าท่ีดิน 
2.2  ค่าเช่าตลาด 
2.3  ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

      2.4  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุน 
3.  หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 
4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 

4.1  เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
4.2  ค่าขายแบบแปลน 
4.3  รายไดอ่ื้น ๆ 

ค.  รายได้จากเงินทุน 
-  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

ง.  เงินช่วยเหลอื 
1.  หมวดเงินอุดหนุน 
     -  เงินอุดหนุนทัว่ไป 
     -  เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์เฉพาะกิจ ฯ 

 
- 
- 

86,840.68 
- 
- 
 
- 

179,400.00 
293,930.00 

 
- 
- 
 

19,398,848.00 
16,841,291.00 

 
- 
- 

150,000 
- 
- 
 
- 

250,000 
250,000 

 
- 
- 
 

18,997,600 
- 

 
- 
- 

150,000 
- 
- 
 
- 

200,000 
300,000 

 
- 
- 

  
19,131,713 
17,951,832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดรวม 
37,083,545 

 
2.2  รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน / แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี  2559 

ประมาณการ
ปี  2560 

หมายเหตุ 

ด้านบริหารทัว่ไป 
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
13,251,249.30 
   158,800.00 

 

 
17,234,336 
   260,000 

 

 
17,455,559 
    180,000 
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  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  นนัทนาการ 
ด้านเศรษฐกจิ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 
-      แผนงานการพาณิชย ์
ด้านการด าเนินงานอื่น 
-      แผนงานงบกลาง 

 
8,482,741.24 
867,317.30 
544,328.00 

7,126,852.36 
449,640.00 

1,012,770.00 
 
- 

777,890.00 
- 
 

2,388,980.00 

 
10,230,532 
1,245,680 
1,361,360 
7,859,040 
310,000 

1,150,000 
 
- 

1,123,140 
- 
 

2,153,912 

 
14,138,100 
1,661,520 
1,254,020 
7,863,830 
310,000 

1,200,000 
 
- 

1,030,710 
- 
 

16,777,556 
 

2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

หมวด จ่ายจริงปี  2558 ประมาณการปี 2559 หมายเหตุ 

รายจ่ายงบกลาง 
หมวดเงินเดือน  และค่าจา้งประจ า  ค่าจา้งชัว่คราว 
หมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและวสัดุ 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 
หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ 

2,388,980.00 
11,654,219.00 
11,180,909.77 

569,411.04 
3,467,675.85 
5,774,372.54 

25,000.00 

2,153,912.00 
15,979,897.00 
14,636,232.00 

710,559.00 
3,690,000.00 
5,725,800.00 

31,600.00 

 

 
 

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  ประมาณการปี  2560 
 

หมวด ประมาณการปี  2560 หมายเหตุ 

1.  รายจ่ายงบกลาง 
2.  งบบุคลากร   
       -  เงินเดือนฝ่ายการเมือง   
       -  เงินเดือนฝ่ายประจ า 
 
3.  งบด าเนินการ 
       -  ค่าตอบแทน 

16,777,556 
 

 4,212,720 
14,792,330 

 
 

  2,220,350 
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       -  ค่าใชส้อย 
       -  ค่าวสัดุ 
       -  ค่าสาธารณูปโภค 
4.  งบลงทุน 
      -  ค่าครุภณัฑ ์
      -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
5.  งบเงินอุดหนุน 
6.  งบรายจ่ายอ่ืน 

9,179,000 
3,755,100 
  710,559 

 
1,358,680 
4,970,000 
3,860,000 

35,000  
 

2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  เงินกู้  เงินจ่ายขาด เงินสะสม  (แยกจ่ายทีไ่ม่ได้น าไปตั้งงบประมาณ)  มีดังนี ้

จ่ายจาก รายการ 
ปี  2558 

(เป็นเงิน/บาท) 
ปี  2559 

(เป็นเงิน/บาท) 
1.  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 
 
2.  เงินอุดหนุนจากเร่งรัด
พฒันาชนบท 
3.  เงินอุดหนุนจากส านกังาน 
ศึกษาธิการ 
4.  เงินอุดหนุนจากส านกังาน
การประถมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
5.  เงินอุดหนุนจากกรมศาสนา 
 
 
 
6. เงินอุดหนุนจากชลประทาน  
จ.มหาสารคาม 
7.  เงินอุดหนุนจากกรมอนามยั 
 
8.  เงินอุดหนุนทัว่ไปกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนจากกรมส่งเสริม
การส่วนทอ้งถ่ิน 
 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1.1  งานไฟฟ้าถนน 
2.1  แผนงานการเกษตร 
2.1.1  งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม ้
3.1  แผนงานการศึกษา 
3.1.1  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
4.1  แผนงานการศึกษา 
4.1.1  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
4.1.2  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม 
ศึกษา 
5.1  แผนงานการศึกษา 
5.1.1 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหาร
การศึกษา 
5.1.2  งานระดบัก่อนวยัเรียนประถมศึกษา 
6.1  แผนงานการเกษตร 
6.1.1. งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม ้
7.1.แผนงานการศึกษา 
7.1.1 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
8.1  แผนงานการเกษตร 
8.1.1 งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม ้
8.2  แผนงานสาธารณสุข 
8.2.1  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 

 
4,372,000.00 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
5,975,000.00 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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9.  เงินอุดหนุนทัว่ไปกรณี
ก าหนดวตัถุประสงคจ์ากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

9.1  แผนงานการศึกษา 
9.1.1 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหาร
การศึกษา 
9.1.2  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม 
ศึกษา 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
10.  เงินอุดหนุนทัว่ไปจาก
โยธาธิการ  จ.มหาสารคาม 
11.  เงินอุดหนุนจาก  สปก. 
จ.มหาสารคาม 
12.  เงินอุดหนุนจากกระทรวง
พฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์
13.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
รัฐบาล 
 
 
 

9.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
9.2.1 งานสวสัดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์ 
10.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
10.1.1  งานไฟฟ้า  ถนน 
11.1  แผนงานการเกษตร 
11.1.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
12.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
12.1.1  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน 
13.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
13.1.1  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ
ชุมชน 
13.1.2  งานไฟฟ้าถนน 
13.1.3  งานสาธารณูปโภค 
13.2  แผนงานการศึกษา 
13.2.1  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหาร
การศึกษา 
13.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
13.3.1 งานสวสัดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์ 
13.4  แผนงานรักษาความสงบ 
13.4.1 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษา
ความสงบ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

34,500.00 
 
 

1,795,000.00 
 
- 

5,344,283.03 
 

3,514393.00 
 
 

12,811,500.00 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

481,800.00 
2,704,170.55 

 
3,171,455.00 

 
 

10,502,700.00 
 
 
- 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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ส่วนที่  2 

 

ร่าง 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

เร่ือง 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม 
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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
 

ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  
             แผนงานบริหารทัว่ไป                                            17,455,559 
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
              แผนการศึกษา                                                    14,138,100 
             แผนงานสาธารณสุข 1,661,520 
             แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,254,020 
             แผนงานเคหะและชุมชน 7,863,830 
             แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 310,000 
             แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               1,200,000 
ด้านการเศรษฐกจิ  
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
              แผนงานการเกษตร 1,030,710 
              แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้านการด าเนินการอืน่  
              แผนงานงบกลาง 16,777,556 
 
 

เหตุผล 
 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ท่ีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อให้
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไป 
 

00111 

งานวางแผนสถิติและ
วชิาการ 
00112 

งานบริหารงานคลงั 
 

00113 

งบบุคลากร 8,022,320 - 2,417,680 10,440,000 
งบด าเนินการ 4,293,559 - 1,530,000 5,823,559 
งบลงทุน 973,000 - 154,000 1,127,000 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ 35,000 - - 35,000 
งบเงินอุดหนุน 30,000 - - 30,000 

รวม 13,353,879 - 4,101,680 17,455,559 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ 

งาน 

รวม 
งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบัการรักษาความ
สงบฯ 
00121 

งานเทศกจิ 
 

00122 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนฯ 
00123 

งบบุคลากร - - - - 
งบด าเนินการ - - 180,000 180,000 
งบลงทุน - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - 180,000 180,000 
 
แผนงานการศึกษา 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา 

00211 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมฯ 

00212 

งานระดบั
มัธยมศึกษา 
00213 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดบั 

00214 

งบบุคลากร 5,050,000 - - - 5,050,000 
งบด าเนินการ 828,000 4,810,100 - - 5,638,100 
งบลงทุน 50,000 - - - 50,000 
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งบรายจ่ายอ่ืน  ๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 3,400,000 - - 3,400,000 

รวม 5,928,000 8,210,100 - - 14,138,100 
 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไป
สาธารณสุข 
00221 

งานโรงพยาบาล 
 

00222 

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 

00223 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
00224 

งบบุคลากร 369,520 - - - 369,520 
งบด าเนินการ - - 972,000 - 972,000 
งบลงทุน - - 20,000 - 20,000 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน 300,000 - - - 300,000 

รวม 669,520 - 992,000 - 1,661,520 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสังคม
สงเคราะห์ 
00231 

งานสวสัดกิารสังคมละสังคม
สงเคราะห์ 
00232 

งบบุคลากร 955,020 - 955,020 
งบด าเนินการ 191,000 80,000 271,000 
งบลงทุน 28,000 - 28,000 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,174,020 80,000 1,254,020 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหาร
ทั่วไป 
00241 

งานไฟฟ้า
ถนน 
00242 

งาน
สวนสาธารณะ 

00243 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยฯ 
00244 

งานบ าบัดน า้
เสีย 
00245 

งบบุคลากร 1,710,150 - - - - 1,710,150 
งบด าเนินการ 972,000 - - - - 972,000 
งบลงทุน 111,680 4,070,000 - - 900,000 5,081,680 
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งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 100,000 - - - 100,000 

รวม 2,793,830 4,170,000 - - 900,000 7,863,830 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

00251 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

00252 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ - 310,000 310,000 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 310,000 310,000 
แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไป 
00261 

งานกฬีาและ
นันทนาการ 
00262 

งานศาสนาและ
วฒันธรรมฯ 

00263 

งานวชิาการ
วางแผนฯ 
00264 

งบบุคลากร - - - - - 
งบด าเนินการ - 750,000 450,000 - 1,200,000 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - 750,000 450,000 - 1,200,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ 

งาน 

รวม งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

00311 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

00312 

งบบุคลากร - - - 
งบด าเนินการ - - - 
งบลงทุน - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
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งบเงินอุดหนุน - - - 
รวม - - - 

แผนงานการเกษตร 

งบ 
งาน 

รวม งานส่งเสริมการเกษตร 
00321 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 
00322 

งบบุคลากร 480,360 - 480,360 
งบด าเนินการ 478,350 40,000 518,350 
งบลงทุน 32,000 - 32,000 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม 990,710 40,000 1,030,710 
แผนงานการพาณชิย์ 

งบ 

งาน 

รวม งานกกิารสถาน 
ธนานุบาล 
00331 

งานกจิการประปา 
 

00332 

งานตลาดสด 
 

00333 

งานโรงฆ่าสัตว์ 
 

00334 

งบบุคลากร - - - - - 
งบด าเนินการ - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม - - - - - 
แผนงานงบกลาง 

งบ 
งาน 

รวม งบกลาง 
00411 

งบบุคลากร 

16,777,556 16,777,556 

งบด าเนินการ 
งบลงทุน 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
งบเงินอุดหนุน 

รวม 
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   (ร่าง)   ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2560  อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาต าบลและสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี  6  พ.ศ.  2552) 
มาตรา  87  จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณองคก์ารบริหารส่วนต าบลข้ึนไว ้ โดยความเห็นชอบของสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลโนนแดง  และโดยอนุมติัของนายอ าเภอบรบือ  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ีเรียกวา่  ขอ้บญัญติังบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ขอ้  2  ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2559  เป็นตน้ไป 
ขอ้  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560   ใหต้ั้งจ่ายเป็นเงินจ านวน  รวมทั้งส้ิน 

61,871,295.-  บาท  แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้  4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  
             แผนงานบริหารทัว่ไป 17,455,559 
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
              แผนการศึกษา 14,138,100 
             แผนงานสาธารณสุข 1,661,520 
             แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,254,020 
             แผนงานเคหะและชุมชน 7,863,830 
             แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 310,000 
             แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,200,000 
ด้านการเศรษฐกจิ  
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
              แผนงานการเกษตร 1,030,710 
              แผนงานการพาณิชย ์ - 
ด้านการด าเนินการอืน่  
              แผนงานงบกลาง 16,777,556 

 

ทั้งน้ี ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี  3 
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 ขอ้  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ไม่มี 
  แผนงานการพาณิชย ์ ยอดรวม    -     บาท 
 ขอ้  6  ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 ขอ้  7  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ  2559 
 
 
 
        (ลงนาม)…….……………………………… 
        (นายโกเมน   ศิริพลู) 
         ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 
 
 
                           อนุมติั 
 
 

(ลงนาม) ……………………………………… 
 

      (…………………………………..) 
                               นายอ าเภอบรบือ 
 
                 วนัท่ี             เดือน                         พ.ศ.   2559 
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ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอยีดประกอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ   จังหวดัมหาสารคาม 

 
 
 

-ประมาณการรายรับ 
-รายจ่ายตามแผนงาน 
-รายละเอยีดรายจ่ายตามแผนงาน 
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ส่วนที ่ 3 
ประมาณการรายรับ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ   จังหวดัมหาสารคาม 
ก.  รายได้ภาษีอากร    แยกเป็น  
 1.  หมวดภาษีอากร รวม    218,500.-  บาท แยกเป็น 

1.1  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  จ  านวน  102,000.-  บาท   ค  าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ือง 
จากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดม้ากกวา่ประมาณการปีท่ีผา่นมา   

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ านวน  98,500.-  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา
เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดม้ากข้ึน 

1.3  ภาษีป้าย  จ  านวน  18,000.-  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่
จะสามารถจดัเกบ็ไดม้ากข้ึน 
 2.  หมวดภาษีจัดสรร รวม    23,912,000.-  บาท   แยกเป็น 

2.1  ค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน  จ านวน  200,000.- บาท  ค าช้ีแจง  คาดวา่จะสามารถ
จดัเก็บภาษีไดต้ามท่ีประมาณการไว ้

2.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  จ านวน  10,600,000.- บาท  ค าช้ีแจง ประมาณการ
ไวเ้พิ่มข้ึน กวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้พิ่มมากข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา 

2.3  ภาษีมูลค่าเพิ่ม(1ใน9)  จ  านวน  4,597,000.-  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้พิ่มข้ึนกวา่ปีท่ี
ผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้พิ่มมากข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา 

2.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ  านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไมไ่ดต้ั้งรับ
เงินประเภทน้ีไว ้

2.5  ภาษีสุรา  จ  านวน 2,550,000.- บาท ค าช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากคาด
วา่จะจดัเก็บภาษีไดม้ากกวา่ประมาณการปีท่ีผา่นมา 

2.6  ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  4,945,000.-  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้พิ่มกวา่ปีท่ีผา่นมา
เน่ืองจากคาดวา่จะจดัเก็บภาษีไดม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

2.7  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จ  านวน  850,000.- บาท ค าช้ีแจง ประมาณ
การไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดม้ากกวา่ประมาณการปีท่ีผา่นมา 

2.8  ค่าภาคหลวงปิโตเล่ียม  จ  านวน  125,000.-  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา
เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดน้อ้ยกวา่ประมาณการปีท่ีผา่นมา 

2.9  ค่าภาคหลวงแร่  จ  านวน  45,000  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจาก
คาดวา่จะสามารถจดัเกบ็ไดน้อ้ยกวา่ประมาณการปีท่ีผา่นมา 
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2.10  ค่าธรรมเนียมน ้าบาดาล  จ านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ได้
ตั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้
 
ข.  รายได้ทีม่ิใช่ภาษีอากร                          แยกเป็น 
1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต    รวม   7,250.- บาท  แยกเป็น 

1.1  อากรฆ่าสัตว ์  จ  านวน -    บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ไดต้ั้งรับเงิน 
ประเภทน้ีไว ้

1.1  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์ จ  านวน  -    บาท ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ได ้
ตั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.2  ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว ์ จ  านวน   -   บาท  ค าช้ีแจง เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ได ้
ตั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.3  ค่าค าร้องอนุญาตฆ่าสัตว ์ จ  านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ได ้
ตั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.4  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนนั  จ  านวน  -  บาท ค าช้ีแจง เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560   
ไม่ไดต้ั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.5  ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  จ  านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560   
ไม่ไดต้ั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.6  ค่าธรรมเนียมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและท่ีสะสมอาหาร  จ  านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง   
เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ไดต้ั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.7  ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน   3,000   บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา
เน่ืองจากคาดวา่จะไม่สามารถเก็บไดม้ากเม่ือเทียบกบัค่าปรับการผดิสัญญา ท่ีรับจริงในปีท่ีผา่นมา 

1.8  ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  1,500  บาท  ค าช้ีแจง  
ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่จะสามารถเก็บไดเ้ท่ากบัการประมาณการปีท่ีผา่นมา 

1.9  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  จ  านวน  1,750  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ 
ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากคาดจะสามารถจดัเก็บไดม้ากข้ึน 

1.10  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ จ  านวน  1,000  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ี
ผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่จะสามารถเก็บไดเ้ท่ากบัการประมาณการปีท่ีผา่นมา 

1.11  ค่าปรับผูท้  าผดิกฏจราจรทางบก  จ านวน  -  บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  
ไม่ไดต้ั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

1.12  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  จ านวน  -  บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ไดต้ั้งรับ
เงินประเภทน้ีไว ้
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2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม   150,000.-   บาท แยกเป็น 

2.1  ค่าเช่าตลาด  จ านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง   เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2559  ไม่ไดต้ั้งรับเงิน
ประเภทน้ีไว ้

2.2  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  จ านวน  150,000.-  บาท  ค าช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ี 
ผา่นมาเน่ืองจากคาดวา่จะสามารถเก็บไดเ้ท่ากบัการประมาณการปีท่ีผา่นมา 

2.3  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุน   จ  านวน  -   บาท  ค าช้ีแจงเน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ได ้
ตั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

2.4  ค่าเช่าท่ีดิน   จ  านวน  -   บาท  ค าช้ีแจง   เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ไดต้ั้งรับเงิน 
ประเภทน้ีไว ้
 
3.  หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณชิย์  รวม    -      บาท 
 

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็  รวม    500,000.- บาท  แยกเป็น 
4.1  ค่าขายแบบแปลน  จ านวน  200,000  บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ือง 

จากคาดวา่จะเก็บไดน้อ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา 
4.2  เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให ้ จ  านวน   -   บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  ไม่ไดต้ั้งรับ 

เงินประเภทน้ีไว ้
4.3  รายไดอ่ื้น  ๆ  จ  านวน  300,000   บาท  ค าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ือง 

จากคาดจะไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ปีท่ีผา่นมา 
 
ค.รายได้จากทุน 

1.  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  จ านวน   -   บาท  ค าช้ีแจง  เน่ืองจากในปีงบประมาณ  2560  
ไม่ไดต้ั้งรับเงินประเภทน้ีไว ้

 
ง.  เงินช่วยเหลอื  

หมวดเงินอุดหนุน    รวม  37,083,545 .-บาท  แยกเป็น 
เงินอุดหนุนทัว่ไป  จ  านวน  19,131,713.-    บาท   ค  าช้ีแจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ตามหนงัสือสั่งการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ คาดวา่จะเขา้มามากกวา่เดิม จากนโยบายต่างๆของรัฐบาลท่ีจะ
ด าเนินการเอง 
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เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ จ  านวน  17,951,832.-    บาท   ค  าช้ีแจง   คาดวา่จะเขา้มาตามท่ีได้
ประมาณการไวสื้บเน่ืองจากนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
 

 
รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
รายจ่ายตามแผนงาน 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหก้ารบริหารงานทัว่ไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลงัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นการเก็บสถิติ  ขอ้มูล  การวางแผนพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต. 
งานที่ท า 

1.  การบริหารงานทัว่ไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลงั  การจดัเก็บสถิติขอ้มูลจดัท า 
งบประมาณ  การอบรมพฒันาศกัยภาพของพนกังานส่วนต าบลและสมาชิก สภา อบต. 

2.  จดัเก็บสถิติ  ขอ้มูลในการวางแผนพฒันาและการจดัท างบประมาณ   
3.  การด าเนินการกิจการสภา  และการประชุมสภา 
4.  รณรงคป้์องกนัและต่อตา้นยาเสพติด 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 1.  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   งบประมาณ  13,533,879.-  บาท 
 2.  กองคลงั     งบประมาณ    4,101,680.-  บาท 
 
 

แผนงานการศึกษา 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียน 
2.  เพื่อเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั  อาหารเสริมนม  ส่ือการเรียน การสอนระดบัประถม 

ศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาและโครงการอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน 
งานที่ท า 

1.  อุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเรียนการสอนของเด็กก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
2.  อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลโนนแดง 
3.  พฒันาศูนยเ์ด็กก่อนเกณฑ์ใหไ้ดม้าตรฐาน 
4.  พฒันาศกัยภาพพนกังานและเด็ก  เยาวชน 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 1.  กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม    งบประมาณ  14,138,100.-  บาท 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยในเขตต าบลและหมู่บา้น 

งานที่ท า 
 1.  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั  อปพร. 
 2.  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  งานกูชี้พ  กูภ้ยั 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 1.  ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  งบประมาณ  180,000.-  บาท 

 
 

แผนงานสาธารณสุข 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อสนบัสนุนโครงการป้องกนัโรคต่าง  ๆ 
2.  เพื่อใหบ้ริการเก่ียวกบัสาธารณสุขเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน  

งานที่ท า  
1.  สนบัสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล 
2.  สนบัสนุนงบประมาณในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและโรคระบาดอ่ืน ๆ  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 1.  กองส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม งบประมาณ  1,661,520.-  บาท 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมพฒันาสวสัดิการสังคมของต าบล 
2.  เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

งานที่ท า 
1.  สงเคราะห์ผูสู้งอายแุละคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
2.  ซ่อมสร้างบา้นใหแ้ก่ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาส 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1.  กองสวสัดิการสังคม  งบประมาณ  1,254,020.-  บาท 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหก้ารบริหารทัว่ไปดา้นเคหะและชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมใหส้ัญจรไปมาดว้ยความสะดวกสบาย 
3.  บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและบ่อน ้าบาดาลในทุกหมู่บา้น 

งานที่ท า 
1.  การบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
2.  ก่อสร้าง   ถนนคอนกรีต  ปรับปรุงถนนลูกรัง 
3.  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และบ่อน ้าบาดาล  ระบบประปาในทุกหมู่บา้น 
4.  ขยายเขตไฟฟ้าใหทุ้กหมู่บา้น 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1. กองช่าง   งบประมาณรวม  7,863,830.- บาท 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสนบัสนุนและใหค้วามรู้ในการประกอบอาชีพดา้นต่าง ๆ 
 2.  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

งานที่ท า 
1.  อบรมอาชีพราษฎรและส่งเสริมอาชีพราษฎร 
2.  พฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชนในต าบล 
3.  เพื่อแกไ้ขความยากจนของประชาชนในพื้นท่ี 
4. ส่งเสริม สนบัสนุน  กิจกรรมผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1.  กองสวสัดิการสังคม   งบประมาณ  310,000.-  บาท 

 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
2.  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกีฬาและนนัทนาการส าหรับนกัเรียนเยาวชนประชาชนทัว่ไป 
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3.  เพื่อส่งเสริมพิธีทางศาสนาหรือประเพณีต่าง ๆ 
งานที่ท า 

1.  จดักิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัต่างๆ 
2.  จดัการแข่งขนักีฬา 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
4.  จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเพื่อการฝึกซอ้มและการแข่งขนั  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1.  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  งบประมาณ  1,200,000.-  บาท 

 
แผนงานการเกษตร 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
2.  เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการเกษตร  และการปศุสัตวเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
งานที่ท า 

1.  ปลูกตน้ไมต้ามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
2.  งานพฒันาเกษตรกรภายในต าบล 
 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 1.  กองส่งเสริมการเกษตร  งบประมาณ  1,030,710.-  บาท 
 

แผนงานงบกลาง 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหก้ารบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหก้ารบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอ่ืนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อส่งเสริมการใหเ้บ้ียยงัชีพตามนโยบายของรัฐบาล 

 

งานที่ท า 
1.  ตามขอ้ผกูพนัท่ีมีตามกฎหมาย 
2.  เงินส ารองจ่ายไวใ้ชจ่้ายในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการไวล่้วงหนา้ 
3.  จ่ายเงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
4.  จ่ายเงินสมทบประกนัสังคมส าหรับพนกังานจา้ง 
5.  จ่ายเบ้ียยงัชีพติดเช้ือเอดส์ 
6.  สนบัสนุนกองทุนสุขภาพระดบัต าบล 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง งบประมาณ  16,777,556.-  บาท 
 

รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน     13,533,879.-  บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ างบบุคลากร ตั้งไว้รวม     8,022,320.-   บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้   3,809,600.-  บาท    แยกเป็น 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้    1,964,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
  - ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล      จ านวน 349,320.-   บาท 
  - รองปลดั ฯ (นกับริหารงาน อบต. ระดบัตน้ )  จ านวน 311,640.-   บาท 
  - หวัหนา้ส านกัปลดั (นกับริหารงานทัว่ไป)  จ านวน  311,640.-   บาท 

- นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    จ านวน 323,760.-   บาท 
  - นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน      จ านวน  323,040.-   บาท 
  - นกัทรัพยากรบุคคล       จ านวน 194,880.-   บาท 
  - เจา้พนกังานธุรการ       จ านวน 149,640.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน  1,964,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  1.1.2  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง  ๆ ของพนักงาน  ตั้งไวร้วม  30,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชัว่คราว  เงินเพิ่มคุณวฒิุใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป   
  1.1.3  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร  ตั้งไว ้ 126,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 

- เงินประจ าต าแหน่ง  ปลดั  อบต.  ระดบั  ตน้  เป็นเงิน     42,000.-  บาท   
- ต าแหน่ง  รองปลดั  อบต.  ระดบั  ตน้    เป็นเงิน    42,000.-  บาท 
- ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกัปลดั (นกับริหารงานทัว่ไป)  เป็นเงิน     42,000.-  บาท 

ตามประกาศ  ก.อบต.  จงัหวดัมหาสารคาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
1.1.4  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง 

ทัว่ไป  จ  านวน  11  อตัรา  ตั้งไว ้ 1,588,620.-  บาท  แยกเป็น 
- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งผูช่้วยบุคลากร   จ านวน 194,760.-   บาท 
- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ฯ    จ านวน 219,000.-   บาท 
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- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล   จ านวน  172,140.-   บาท 
  - พนกังานจา้ง  ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ    จ านวน 122,160.-   บาท 

- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์   จ านวน 156,240.-   บาท 
- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งพนกังานขบัรถรถยนต ์   จ านวน 122,160.-   บาท 
- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งพนกังานขบัรถรถยนต ์   จ านวน 122,160.-   บาท 
- พนกังานจา้ง  ต าแหน่งภารโรง      จ านวน 120,000.-   บาท 

  - พนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่งยาม     จ านวน 120,000.-   บาท 
  - พนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่งคนงาน     จ านวน 120,000.-   บาท 
  - พนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่งคนครัว     จ านวน 120,000.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานจา้ง เป็นเงิน  1,588,620.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป   
  1.1.5  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้  100,980.- บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป(แต่ละต าแหน่งสามารถถวัเฉล่ียได)้   
 1.2  หมวดเงินเดือน  ฝ่ายการเมือง และพนักงานส่วนต าบลทีไ่ม่ได้สังกดัส่วนงาน/กอง/ ใด  ตั้งไว้  รวม  
4,212,720.-   บาท   แยกเป็น 
  1.2.1  ประเภทเงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น  ตั้งไว ้ 514,080.-   บาท  เพื่อจ่าย 
เป็นเงินเดือน  แยกเป็น 
  นายก  อบต.     เป็นเงิน             244,800.-  บาท 
  รองนายก  อบต.  2 ต าแหน่ง   เป็นเงิน   269,280.-  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  1.2.2  ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  ตั้งไว ้ 42,120.-  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  แยกเป็น 
  นายก อบต.     เป็นเงิน   21,000.- บาท 
  รองนายก อบต.  2  ต าแหน่ง   เป็นเงิน   21,120.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  1.2.3  ประเภท เงินค่าตอบแทนพเิศษผู้บริหารท้องถิ่น  ตั้งไว ้ 42,120.-  บาท  เพื่อจ่าย 
เป็นค่าตอบแทนพิเศษ  แยกเป็น 
  นายก  อบต.     เป็นเงิน   21,000.-  บาท 
  รองนายก  อบต.  2  ต  าแหน่ง   เป็นเงิน      21,120.-  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  1.2.4  ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ  นายก  อบต.  ตั้งไว ้ 86,400.-  บาท  เพื่อจ่าย 
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เป็นเงินเดือนค่าตอบแทน/เลขานุการ  นายก  อบต.  เป็นเงิน 86,400.-  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

1.2.5  ประเภท  ค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อบต.  ตั้งไว ้ 3,528,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
เป็นค่าตอบแทนให้แก่   

-  ประธานสภาฯ   เป็นเงิน  134,640.-  บาท 
  -  รองประธานสภาฯ  เป็นเงิน  110,160.-  บาท 
  -  เลขานุการสภาฯ  เป็นเงิน   86,400.-   บาท  
  -  สมาชิกสภา  ฯ  จ  านวน  37   คน   เป็นเงิน   3,196,800.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม    4,473,559.-   บาท  แยกเป็น  
 2.1  หมวดค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม     620,000.-   บาท  แยกเป็น 
  2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว ้ 320,000.- บาท 
 แยกเป็น 
  -  ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจงานจา้งหรือผูม้าปฏิบติังานช่วยราชการ ของ อบต.   
เป็นเงิน  30,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  -  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวลัประจ าปี) 
เป็นเงิน  290,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.1.2  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว ้ 200,000.-  บาท  เพื่อจ่าย   

- ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน  200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.1.3  ประเภท  เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท   เพื่อจ่าย 

- เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  และคณะผูบ้ริหารฯ  เป็นเงิน 
50,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

   2.1.4  ประเภท  เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ้ 50,000.- บาท เพือ่จ่าย 
- ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง เป็นเงิน 

50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 

  2.2  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม   2,463,000.-   บาท  แยกเป็น   
  2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 738,000.- บาท     แยกเป็น 

-  ค่าเยบ็หนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือและขอ้บงัคบัต่าง ๆ เป็นเงิน  3,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

-  ค่าจา้งเหมาบริการ  เป็นเงิน  640,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินในการด าเนินการในงานต่าง ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบังานราชการของ อบต.โนนแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 

-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นเงิน  50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าเบ้ียประกนัภยั  เป็นเงิน  20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไปงานบริหารทัว่ไป 

-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวทิยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  หนงัสือพิมพแ์ละวารสาร ประชา 
สัมพนัธ์ต่าง  ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน   10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

-  ค่ารับวารสารและหนงัสือพิมพเ์พื่อใหบ้ริการในส านกังาน  เป็นเงิน  15,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพธีิการ  ตั้งไว ้ 60,000.- บาท เพื่อจ่าย 

- ค่ารับรอง หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ท่ีมาตรวจเยีย่มองคก์ารบริหารส่วนต าบลและค่าเล้ียงรับรอง 
การประชุมสภา  อบต.โนนแดง  การประชุมคณะกรรมการฯ  เป็นเงิน 60,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.2.3  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้ารายจ่ายหมวดอืน่ๆ  ตั้งไว ้
1,615,000.- บาท  แยกเป็น 

 -  ค่าใชจ่้ายการตั้งงบประมาณการเลือกตั้ง  เป็นเงิน  500,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการ
เลือกตั้งของ  อบต.  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด(กรณีครบวาระ  ยบุสภา  กรณีแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกัและค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมาของพนกังานส่วนต าบล  คณะบริหารฯ  และสมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลโนนแดง  เป็นเงิน  200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าของขวญั  ของรางวลั  หรือเงินรางวลั  ในการจดังานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นและความ 
เหมาะสม  เป็นเงิน  5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้ กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวนัส าคญัต่าง ๆ ตามวาระ 
และโอกาสท่ีจ าเป็น  และมีความส าคญั  ตั้งไว ้ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการลดและป้องกนัอุบติัเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลวนัปีใหม่และวนั 
สงกรานต ์ เป็นเงิน  80,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนั
ภยั 
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 

-  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพ หรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
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ฝ่ายพลเรือน  เป็นเงิน  100,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 
  -  ค่าใชจ่้ายในการส ารวจ  รังวดัแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์และค่าด าเนินคดี  เป็นเงิน  50,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน แผนบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการบริหารจดัการท่ีดีหรือการด าเนินการตามโครงการ  5  ส. เป็นเงิน 
30,000.- บาท  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามหลกับริหารจดัการท่ีดี การปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  - ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภา อบต. หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี อบต. 
โนนแดง  เป็นเงิน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบังาน  อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  - ค่าใชจ่้ายในการอบรมและทศันศึกษาดูงานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีและสมาชิก อบต. หน่วยงาน ต่าง  ๆ
ในต าบลโนนแดง  เป็นเงิน  400,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
  -  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมรณรงคใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
 เป็นเงิน  25,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน แผนบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

- ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม สนบัสนุน  การจดัท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนบัสนุนการจดัประชุม 
ประชาคมแผนชุมชน  อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน  การพฒันาผูน้ าชุมชน สร้างเครือข่ายองคก์รชุมชน  และสนบั 
สนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณการ และการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน เป็นเงิน 100,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

-  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการในการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ  เป็นเงิน  20,000.-  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

2.2.4  ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว ้ 50,000.-   บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เป็นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายไดป้รากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  ตั้งไว้รวม   680,000.-   บาท  แยกเป็น   
  2.3.1  ประเภท  ค่าวสัดุส านักงาน  ตั้งไว ้ 150,000.- บาท เพื่อจ่าย 

- ค่าวสัดุส านกังานท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของส านกังาน  เป็นเงิน 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

 2.3.2  ประเภท  วสัดุไฟฟ้า  ตั้งจ่ายไว ้ 50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าในส านกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง  เป็นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงาน 
ทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.3.3  ประเภท  ค่าวสัดุน า้มันเช้ือเพลงิ  ตั้งไว ้ 375,000.- บาท เพื่อจ่าย 

- ค่าน ้ามนัหล่อล่ืน  น ้ามนัเช้ือเพลิง  ในการเดินทางไปติดต่อราชการกบัหน่วยงานอ่ืน  การบริการ 
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ประชาชนกรณีภยัฉุกเฉิน  การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและใชใ้นกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหาร 
ส่วนต าบล  เป็นเงิน 375,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.3.4  ประเภท  วสัดุคอมพวิเตอร์  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 

- ค่าจดัซ้ือตลบัผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เพื่อใช ้
ในส านกังาน  เป็นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
  2.3.5  ประเภท  ค่าวสัดุอืน่  ตั้งไว ้ 25,000.- บาท  เพื่อจ่าย 

- ค่าในการจดัซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ  เพื่อเกิดประโยชน์ในการปฏิบติังานของ  อบต.และไม่สามารถปรากฏ 
ตามประเภทวสัดุอ่ืนได ้เป็นเงิน 25,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน 
บริหารทัว่ไป 

2.3.6  ประเภท  ค่าวสัดุอุปโภคบริโภค  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าค่าวสัดุอุปโภคบริโภค เป็นเงิน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหาร 

งานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
 2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม    710,559.-    บาท  แยกเป็น 
  2.4.1  ประเภท  ค่าไฟฟ้า   ตั้งไว ้  480,000.- บาท   เพื่อจ่าย 

- ค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน 480,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.4.2  ประเภท  ค่าไปรษณย์ี  ค่าธนาณตัิ  ค่าซ้ือตราไปรษณียากร  ตั้งไว ้ 25,559.- บาท   เพื่อจ่าย 

- ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าจดัซ้ือดวงตราไปรษณียากร ท่ีใชใ้นส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เป็นเงิน  25,559.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.4.3  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  ตั้งไว ้ 15,000.- บาท  เพื่อจ่าย 

- ค่าโทรศพัท ์ ในส านกังานท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน 15,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  2.4.4  ประเภท  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว ้ 190,000.- บาท  เพื่อจ่าย 

- ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการเหมาจ่ายอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักล่าว ฯลฯ เป็นเงิน 190,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 

3.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน  ตั้งไว้รวม     973,000.-   บาท  แยกเป็น 
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม     973,000.-   บาท 
  3.1.1  ประเภท ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลงิ  ตั้งไว ้  30,000.-  บาท เพื่อจ่าย 

- ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ดบัเพลิง    เป็นเงิน 30,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงาน 
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

3.1.2  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว ้  26,000.-  บาท เพื่อจ่าย 
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- ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กแบบบานเล่ือนกระจก (มอก.) จ  านวน  2  ตู ้ๆ ละ 6,000.- บาท    เป็นเงิน 
12,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป(กิจการสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล) 

 - ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีท างาน ระดบั 5-7  จ  านวน  1  ตวั ๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

- ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีท างาน ระดบั 3-6  จ  านวน  2  ตวั ๆ ละ 4,500.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 

3.1.3  ประเภท  ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว ้ 787,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าจดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง คุณลกัษณะพอสังเขป ดงัน้ี 
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตนั ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแคบ็  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแคบ็ 4 ประตู 
เป็นราคาท่ีรวมเคร่ืองปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิตแลว้  เป็นเงิน  787,000.-  บาท 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  3.1.4  ประเภท ครุภัณฑ์อืน่ๆ  ตั้งไว ้ 80,000.-  บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีนัง่พลาสติก(มอก.) จ านวน  320 ตวัๆ ละ 250 บาท  เป็นเงิน  80,000.-  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  3.1.5  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  เพื่อจ่าย 

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 

 3.2  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   - ไม่ไดต้ั้งจ่ายไว ้
 

4.  งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม   30,000.-   บาท   แยกเป็น 
 4.1  ประเภทเงินอุดหนุนของส่วนราชการ   ตั้งไว้รวม   30,000.- บาท  เพื่อจ่าย 
  4.1.1  อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอบรบือ  ตั้งไว ้  24,000.- บาท   เพื่อสนบัสนุน 

- งานกิจกรรมของอ าเภอ  งานประเพณีและรัฐพิธีของอ าเภอบรบือ  ศูนยเ์ฉลิมพระเกียรติ  และ 
ศูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
  4.1.2  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่   ตั้งไว ้  6,000.- บาท   เพื่อจ่าย 
  - ค่าใชจ่้ายในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์และจา้งบุคลากรประจ าศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การซ้ือ-การจา้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป   
   

5.  งบรายจ่ายอืน่  ตั้งไว้รวม  35,000.-  บาท 
 5.1  รายจ่ายอืน่  ตั้งไว้   35,000.-   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจา้งท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจในการบริการของ  อบต.  ตั้งไว ้35,000.- บาท 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป 
 
 
 
 

รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ   จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลงั 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน       4,101,680.-     บาท  แยกเป็น   
1.  รายจ่ายประจ า  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม   2,417,680.-   บาท   
       1.1   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้รวม   2,417,680.-     บาท  แยกเป็น    
 1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว ้ เป็นเงิน  1,590,560.-  บาท  เพื่อจ่าย   
   - นกับริหารงานคลงั      จ านวน   356,160.- บาท 
   - นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  จ านวน   299,640.- บาท 
   - นกัวชิาการเงินและบญัชี  จ านวน   280,080.- บาท 
   - นกัวชิาการคลงั    จ านวน   245,280.- บาท 

- เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  จ านวน   154,680.- บาท 
   - เจา้พนกังานพสัดุ   จ านวน   254,680.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 1,590,520.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
 1.1.2  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง  ๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว ้ 90,000.-  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวเงินเพิ่มคุณวฒิุใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 90,000.- บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 

1.1.3  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว ้ 42,000.-  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนกับริหารงานคลงั  ระดบั ตน้   เป็นเงิน  42,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
 1.1.4  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 623,160.-  บาท  เพื่อจ่าย 

 -  ต าแหน่ง ผูช่้วยนกัวชิาการคลงั    จ านวน   190,800.- บาท 
  -  ต  าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้   จ านวน   155,952.- บาท 
  -  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี   จ านวน   139,536.- บาท 
  -  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ     จ านวน   136,872.- บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานจา้งเป็นเงิน  623,160.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
 1.1.5  ประเภท เงินเพิม่ต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 72,000.- บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานจา้ง เป็นเงิน  72,000.- บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั(แต่ละต าแหน่งสามารถถวัเฉล่ียได)้ 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  1,530,000.- บาท  แยกเป็น 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม  650,000.-  บาท  แยกเป็น 
  2.1.1  ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 250,000.-  บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 250,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

 2.1.2  ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้ 100,000.-  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล  เป็นเงิน 100,000.-  บาท  ตั้งจ่าย 

จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
  2.1.3  ประเภท เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 
เป็นเงิน  50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
  2.1.4  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ตั้งไว ้ 250,000.- บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ๆเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวลัประจ าปี) เป็นเงิน 250,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม   630,000.-  บาท  แยกเป็น   
  2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงการบริการ  ตั้งไว ้ 200,000.-  บาท  แยกเป็น 

- ค่าธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียน  จ านวน  100,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 
ในกรฝึกอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 

- ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน  100,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินในการด าเนินการในงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

กบังานราชการของ อบต.โนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไปงานบริหารงานคลงั 
  2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  ตั้ง
ไว ้ 350,000.-  บาท  แยกเป็น 

- ค่าเดินทางไปราชการ  จ  านวน  100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ในการเดินทาง 
ไปราชการและไปฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารงานคลงั 

- ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนท่ีภาษี จ  านวน  250,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงาน 
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บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
2.2.3  ประเภท  รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว ้ 80,000.-   บาท แยกเป็น   
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ จ  านวน  80,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

เพื่อใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
2.3  หมวดค่าวสัดุ     ตั้งไว้รวม    250,000.-  บาท  แยกเป็น   

  2.3.1 ประเภท  วสัดุส านักงาน  จ านวน  150,000.-  บาท 
- เพื่อจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  เป็นเงิน  150,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงาน 

บริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
2.3.2 ประเภท  วสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  100,000.-  บาท 
- เพื่อจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
3.  งบลงทุน   ตั้งไว้รวม   154,000.-  บาท 
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม   154,000.-  บาท  แยกเป็น 

3.1.1  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งจ่ายไว ้  104,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
  -  ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)  จ  านวน 5  ตู ้ๆ ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน  
30,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
  -  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา จ านวน 1  เคร่ือง ๆ ละ 18,000  บาท เป็นเงิน  
18,000.- บาท (ส่งเอกสารไดค้ร้ังละ  20 แผน่)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป   
งานบริหารงานคลงั 
  -  ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนผนงั  24,000 บีทีย ูจ  านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 28,000.- บาท  
เป็นเงิน  56,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 

3.1.2  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายไว ้ 50,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เป็นเงิน  50,000.- บาท ตั้งจ่าย 

จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
  

3.2  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  -  ไม่ไดต้ั้งจ่ายไว ้
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รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    7,863,830.-     บาท    แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  1,710,150.-   บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้รวม  1,710,150.-      บาท   แยกเป็น  
      1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้ เป็นเงิน     936,390.-  บาท    เพื่อจ่าย 
  - นกับริหารงานช่าง     จ านวน  428,430.-   บาท 
  - นายช่างโยธา      จ านวน  171,600.-   บาท 
  - นายช่างไฟฟ้า    จ านวน  154,680.-   บาท 
  - นายช่างเขียนแบบ   จ านวน  181,680.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 936,390.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
      1.1.2  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง  ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว ้   30,000.-  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพิ่มคุณวุฒิใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  เป็นเงิน 30,000.-  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

     1.1.3  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้  661,920.-  บาท  เพื่อจ่าย 
- ต าแหน่ง  ผูช่้วยนายช่างโยธา    เป็นเงิน  170,700 .-   บาท 
- ต าแหน่ง  ผูช่้วยช่างไฟฟ้า    เป็นเงิน  171,420 .-   บาท 
- ต าแหน่ง  ผูช่้วยช่างส ารวจ    เป็นเงิน  162,360.-   บาท 
- ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ    เป็นเงิน    157,440.-   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานจา้ง  เป็นเงิน  661,920.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
      1.1.4  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 81,840.-  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานจา้ง  เป็นเงิน  81,840.-  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม    972,000.-   บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม  192,000.-  บาท  แยกเป็น 
  2.1.1  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 72,000.-  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน  72,000.-  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
  2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้ 30,000.-  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

   2.1.3  เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ้ 20,000.-  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  2.1.4  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ตั้งไว ้ 70,000.-  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวลั 
ประจ าปี)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม   490,000.-  บาท  แยกเป็น   
  2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงการบริการ  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท   

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนจ านวน  50,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
ในการฝึกอบรมต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว ้  
40,000.- บาท  แยกเป็น   

- ค่าเดินทางไปราชการ  จ  านวน  40,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ในการเดินทาง 
ไปราชการและไปฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
  2.2.3  ประเภท  รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว ้ 400,000.-   บาท  แยกเป็น   

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  จ านวน  400,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให ้
ใชง้านไดต้ามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  

2.3  หมวดค่าวสัดุ  ตั้งไว้รวม    290,000.-    บาท 
 2.3.1  ประเภท  วสัดุไฟฟ้า  ตั้งจ่ายไว ้ 200,000.-  บาท   

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าในส านกังานและซ้ือวสัดุไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสาธารณะในต าบลโนนแดง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 

2.3.2 ประเภท  วสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  60,000.-  บาท 
- เพื่อจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ 

ชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
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2.3.3 ประเภท  วสัดุอื่น   จ  านวน   30,000 .- บาท  
- เพื่อจดัซ้ือวสัดุท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของ  อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน 

เคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   5,081,680.-  บาท  แยกเป็น 

 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม  111,680.-  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ตั้งไว ้ 59,800.- บาท  เพื่อจ่าย 
 - ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 22,000.- บาท รวมเป็น 

เงิน  44,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
- ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ขาวด า จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 7,900.- บาท รวมเป็นเงิน 15,800.- บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ 
3.1.2  ประเภท  ครุภัณฑ์โรงงาน   ตั้งจ่ายไว ้ 17,190.- บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าจดัซ้ือสวา่นไฟฟ้า ส าหรับเจาะเหล็กเจาะไม ้จ านวน  1  เคร่ือง ๆละ  5,300.-  บาท   รวมเป็นเงิน  

5,300.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
- ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจียร์ไฟฟ้า จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 1,890.- บาท รวมเป็นเงิน  1,890.- บาท ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
- ค่าจดัซ้ือป๊ัมลม ชนิดเสียงเงียบ(พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด) จ านวน  1 เคร่ือง ๆ ละ 10,000.- บาท  

รวมเป็นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
เคหะและชุมชน 

3.1.3  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตั้งไว ้ 4,690.-  บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็ – น ้าร้อน ระบบถงัคว  ่า 2 หวัก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 4,690.- บาท   รวม

เป็นเงิน  4,690.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ
และชุมชน 

3.1.4  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 30,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  เป็นเงิน  30,000.-  บาท  ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
 3.2  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม  4,970,000.-  บาท  

  3.2.1  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  ตั้งไว ้  4,770,000.-  บาท  แยกเป็น 

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถงัสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บา้นโนนแดง หมู่ท่ี 1(ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบต.โนนแดง ก าหนด) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ 
ในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง บา้นหวัหนอง  หมู่ท่ี 2  ถึง  เขตติดต่อบา้นหวันาไทย   
โดยการเสริมผวิทางลงหินคลุก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกท่ีไม่นอ้ยกวา่  106.56 
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ลูกบาศกเ์มตร หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
  3. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน ้าประปาพร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าบาดาล  ขนาด 1.0  แรงมา้  
พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด บา้นหวัหนอง หมู่ท่ี 2(ตามแบบและรายละเอียดท่ี อบต. โนนแดง ก าหนด) รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

4. โครงการซ่อมแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี  3 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 284.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 3 กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 58.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 174.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

6. โครงการ วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นดอนพยอม  หมู่ท่ี 4 
ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.40 ม. ( มอก )   จ  านวน 75.00 ท่อน  บ่อพกัน ้าเสีย จ  านวน  5.00 บ่อ
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้า
เสีย 

7. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นดอนพยอม  หมู่ท่ี 4  กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว  45.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นเหล่าตามา  หมู่ท่ี 5 กวา้ง 4.00 
เมตรยาว 45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

9.โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นเหล่าตามา  หมู่ท่ี 5 ท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.40 ม. ( มอก )  จ านวน 75.00 ท่อน บ่อพกัน ้าเสีย  จ  านวน  5.00 บ่อ
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้า
เสีย 

10. โครงการวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นโคกกุง หมู่ท่ี 6 ท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.30 ม. ( มอก ) จ านวน 85.00 ท่อน บ่อพกัน ้าเสีย จ  านวน 6.00 บ่อ รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้าเสีย 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นโคกกุง  หมู่ท่ี 6  กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

12. โครงการวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นหนองทุ่ม หมู่ท่ี 7 ท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.40 ม. ( มอก )   จ  านวน 75.00 ท่อน บ่อพกัน ้าเสีย  จ  านวน 5.00 บ่อ
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้า
เสีย 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นหนองทุ่ม  หมู่ท่ี 7 กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บา้นศาลา  หมู่ท่ี 8  ถึง บา้นโนนธรรม   
หมู่ท่ี 17 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 345.00 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน  200,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

15. โครงการ ซ่อมแซมผวิจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนนทอง หมู่ท่ี 9 
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 284.00 ตารางเมตรหนา 0.10 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

16. โครงการวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นป่ากุงหนา  หมู่ท่ี 10  ท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม.( มอก )จ านวน148.00 ท่อน บ่อพกัน ้ าเสีย จ  านวน10.00 บ่อ รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน  200,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้าเสีย 

17. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นมะขามหวาน  หมู่ท่ี 11 กวา้ง
3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 174.00 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

18. โครงการวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นมะขามหวาน  หมู่ท่ี 11 ท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.40 ม. ( มอก ) จ านวน 75.00 ท่อน บ่อพกัน ้าเสีย จ  านวน 5.00 บ่อ  รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน  100,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้าเสีย 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง  บา้นอุดมสินธ์ิ หมู่ท่ี 12 ถึง บา้นมะขาม
หวาน  หมู่ท่ี 11  กวา้ง 4.00  เมตร ยาว  45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00  ตารางเมตรหนา  0.15 เมตร 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
และถนน 

20. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นอุดมสินธ์ิ  หมู่ท่ี 12  กวา้ง 
3.00 เมตรยาว 58.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 174.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 13 กวา้ง 
4.00  เมตร ยาว  45.00  เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
100,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทาง  บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี 13 ถึง  วดับา้น
โนนทอง  กวา้ง 4.00  เมตร ยาว  45.00  เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00  ตารางเมตรหนา  0.15  เมตรรวมเป็น
เงินทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

 



23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง บา้นโนนสวา่ง  หมู่ท่ี 14   ถึง  บา้นโคกกุง   หมู่ท่ี 6   
โดยการเสริมผวิทางลงหินคลุก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกท่ีไม่นอ้ยกวา่ 106.56 
ลูกบาศกเ์มตร หนาเฉล่ีย0.12 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

24. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นโนนสวา่ง  หมู่ท่ี 14  
ช่วงท่ี 1  กวา้ง 0.90 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 117.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2  กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  40.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร รวมเป็น 
เงินทั้งส้ิน 100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บา้นศรีโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 15 ถึง บา้นหนองทุ่ม  
หมู่ท่ี 7 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

26. โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง บา้นศรีโพธ์ิทอง  หมู่ท่ี 15  ถึง  สามแยกถนนลูกรัง  
บ.เหล่าตามา - บ.โนนธรรม โดยการเสริมผวิทางลงหินคลุก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หรือมีปริมาณ 
หินคลุกท่ีไม่นอ้ยกวา่ 106.56 ลูกบาศกเ์มตร หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บา้นอุดมชยั หมู่ท่ี 16 ถึงวดัอุดมชยัวราราม
กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บา้นดา้นทิศตะวนัตก บา้นอุดมชยั หมู่ท่ี16
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน
100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
 29. โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้แบบรถยนตว์ิง่ผา่นไดล้ าหว้ยคอ้ บา้นโนนธรรม หมู่ท่ี 17 (ตาม
แบบและรายละเอียดท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง ก าหนด) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
 30. โครงการวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น  บา้นนาเจริญ  หมู่ท่ี 18 ท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.40 ม. ( มอก )  จ านวน 75.00 ท่อน บ่อพกัน ้าเสีย  จ  านวน 5.00 บ่อ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้าเสีย 
 31. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง บา้นนาเจริญ  หมู่ท่ี 18  ถึง  บา้นโนนทอง  หมู่ท่ี 9  
โดยการเสริมผวิทางลงหินคลุก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  222.00 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกท่ีไม่นอ้ยกวา่  106.56 
ลูกบาศกเ์มตร หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผน 
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 

 



 32. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน ้าประปาพร้อมยา้ยหอถงัสูงติดตั้งแห่งใหม่  บา้นโนนแดง  
หมู่ท่ี 19 (ตามแบบและรายละเอียดท่ี  อบต.โนนแดง ก าหนด) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 230,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นศาลา หมู่ท่ี 20 กวา้ง 4.00 
เมตรยาว 45.00 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 180.00 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
 34. โครงการวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นศาลา หมู่ท่ี 20 ท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia.  0.30 ม. ( มอก )   จ  านวน 150.00 ท่อนบ่อพกัน ้าเสีย  จ  านวน 5.00 บ่อ  รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบดัน ้าเสีย 
  35.โครงการก่อสร้างหอ้งน ้าสาธารณะ ภายบริเวณองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง (ตามแบบและ
รายละเอียดท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง ก าหนด)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  200,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไปปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 

36.โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ดา้นทิศเหนือ บริเวณองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ระยะทาง  
80  เมตร (ตามแบบและรายละเอียดท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง ก าหนด)  เป็นเงิน 100,000.- บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 

37.โครงการก่อสร้างร้ัว  ดา้นทิศตะวนัออกป่าสาธารณะโคกหินร่อง (ตามแบบและรายละเอียดท่ีองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลโนนแดง ก าหนด)เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏใน แผนงานเคหะ 
และชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 

38.โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
(ตามแบบและรายละเอียดท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง ก าหนด)  เป็นเงิน 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไปปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน(กิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
 

3.2.2. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  ตั้งจ่ายไว ้ 200,000.-  บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้างภายในต าบลโนนแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชนงานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 
4. งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  100,000.- บาท 
 4..1  ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้รวม  100,000.-บาท  เพือ่จ่ายเป็น 
  1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ าเภอบรบือ  เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่า
เพิ่มเติมภายในหมู่บา้นโนนทอง หมู่ท่ี 9  ตั้งไว ้100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 
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รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน          15,338,100.- บาท    แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจ า  งบบุคลากร ตั้งไว้     5,050,000.-   บาท   
 1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้รวม    5,050,000.-     บาท   แยกเป็น  
      1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้ เป็นเงิน    3,560,000.- บาท  เพื่อจ่าย 
  - นกับริหารการศึกษา      จ านวน       300,000.- บาท 
  - นกัวชิาการศึกษา    จ านวน     260,000.- บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน  560,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ 

ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
- เงินเดือนขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก,ครู ค.ศ.1   จ านวน    3,000,000.- บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก,ครู ค.ศ.1  เป็นเงิน 3,000,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
      1.1.2  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวเงินเพิ่มคุณวฒิุใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  เป็นจ านวนเงิน 50,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

     1.1.3  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว ้ 42,000.-  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนกับริหารการศึกษา ระดบั ตน้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงาน

การศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
     1.1.4  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้  1,230,000.- บาท  แยกเป็น 
          - ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  เป็นเงิน  1,080,000.-  บาท   
          - ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ เป็นเงิน  150,000.- บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานจา้ง  เป็นเงิน  1,230,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
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      1.1.5  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว ้ 168,000.-  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง  เป็นเงิน  168,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม    6,838,100.-  บาท    แยกเป็น 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม   52 8,000.-  บาท   แยกเป็น 

     2.1.1  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 78,000  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล   เป็นเงิน  78,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
      2.1.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

     2.1.3  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง  ตั้งจ่าย 

จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
      2.1.4  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ตั้งไว ้ 350,000.-  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวลัประจ าปี)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

2.2  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  3,775,000.-  บาท   
      2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 100,000.-  บาท   

     - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน  100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ในการฝึกอบรมต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
      2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ  ตั้งไวร้วม       
3,675,000.-  บาท    แยกเป็น 
  -  ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน  100,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าท่ีพกั ในการเดินทาง 
ไปราชการและไปฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
  -  ค่าใชจ่้ายในการร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษา  จ านวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
  - ค่าใชจ่้ายในการจดัท าพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท่ีส าคญัของทุกปี  จ  านวน  350,000.- บาท   
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมประเพณีของหมู่บา้น  หรือโครงการของต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏใน แผน 
งานการศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  - ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของวดัในเขตต าบลโนนแดง จ านวน 100,000.-บาท 
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เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมทางพุทธศาสนา  อาทิ  วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ 
ในแผน งานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  - ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา จ านวน 600,000.- บาท  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา 
ปีใหม่อ าเภอ  กีฬาของจงัหวดัและกีฬาของนกัเรียน  เยาวชน  ประชาชนและพนกังานส่วนต าบล สมาชิก อบต.  ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ 
  -  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพิ่มศกัยภาพการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน  จ านวน  50,000.- บาท 
  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในเขตต าบลโนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
  -  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  จ  านวน  150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดั
กิจกรรมในวนัเด็ก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 

- ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเด็กวดัและศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อบต. ตั้งเอง จ านวน  7  ศูนย ์ จ  านวน  35,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 

- ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั) อตัราคนละ 1,700.- บาทต่อปี จ านวน 300 คน และจ่ายเป็นค่า 
วสัดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 7  ศูนย ์ จ  านวน  300  คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
510,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 
  -  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาภายในต าบลโนนแดง  1,730,000.-  บาท  
แยกเป็น  ดงัน้ี 
  (ก ) โครงการส่งเสริมและพฒันาความรู้ใหแ้ก่บุคลากรผูดู้แลเด็กศูนยเ์ด็ก  จ  านวน  50,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

(ข ) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาอาหารกลางวนั  ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กวดั  จ  านวน  6  ศูนย ์  จ  านวน 
1,232,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหาอาหารใหศู้นยเ์ด็กก่อนเกณฑศ์ูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดั จ านวน 220 คนๆละ 20.-บาท 
280  วนั  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 
  (ค ) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาอาหารกลางวนัใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง จ านวน 448,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าหาอาหารใหศู้นยเ์ด็กก่อนเกณฑศ์ูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ านวน  80 คนๆละ  20.-  บาท  280  วนั  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 
 2.3  หมวดค่าวสัดุ   ตั้งไว้รวม   2,535,100.-   บาท  แยกเป็น   
      2.3.1  ประเภท  ค่าวสัดุกีฬา  ตั้งไว ้ 150,000.-  บาท   

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บา้น 20 หมู่บา้นและการแข่งขนักีฬา
ของต าบลโนนแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
      2.3.2  ประเภท  ค่าอาหารเสริม  (นม)  ตั้งไว ้  2,385,100.-  บาท  แยกเป็น  ดงัน้ี 
      -  ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง จ านวน 175,168.- บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ใหศู้นยเ์ด็กพฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง จ านวน  80 คนๆละ  7.82  บาท  280  วนั 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 
      -  ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กวดั 6 ศูนย ์ จ  านวน 481,712.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ใหศู้นยเ์ด็กเล็กวดั  จ  านวน  220  คนๆละ 7.82  บาท  280  วนั ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ทัว่ไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและปฐมศึกษา 

     -  ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลโนนแดง  จ านวน 
1,728,220.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหโ้รงเรียนประถมศึกษา จ านวน  9 โรงเรียน 
จ านวน  850  คนๆละ 7.82  บาท  260  วนั  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อน
วยัเรียนและปฐมศึกษา 
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม     50,000.-   บาท    แยกเป็น 
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม   50,000.-   บาท  เพื่อจ่าย 

       3.1.1  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
        - ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เป็นเงิน  50,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายไดป้รากฏใน แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 
4.  งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม   3,400,000.-  บาท 
 4.1  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้รวม  3,400,000  บาท  แยกเป็น 
  4.1.1  อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา  ของต าบลโนนแดง  ตั้งไว ้ 3,400,000.-  บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาอาหารกลางวนัให้โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  9 โรงเรียน 
จ านวน 850 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วนั ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดบั 
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
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รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กอง สวสัดิการสังคม 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   1,564,020.-    บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม    955,020.- บาท 
 1.1   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้รวม    955,020.- บาท  แยกเป็น 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว ้ 883,020.- บาท  เพื่อจ่าย 

- นกับริหารงานสวสัดิการสังคม     จ  านวน   298,500.-   บาท 
  - นกัพฒันาชุมชน         จ  านวน   298,500.-   บาท 
  - เจา้พนกังานพฒันาชุมชน     จ  านวน   286,020.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 883,020.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
  1.1.2  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว ้ 30,000.-  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวเงินเพิ่มคุณวฒิุใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 30,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

1.1.3  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว ้ 42,000.-  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนกับริหารสวสัดิการสังคม  ระดบั  ตน้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้  รวม     581,000.-    บาท  แยกเป็น 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม   96,000.-   บาท  แยกเป็น 

     2.1.1  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 36,000.-  บาท   

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน  36,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
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     2.1.2  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ้ 30,000.-  บาท  
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
      2.1.3  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท 

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวลัประจ าปี)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

2.2  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม   485,000.-  บาท  แยกเป็น 
     2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงการบริการ  ตั้งไว ้ 50,000.-   บาท  แยกเป็น   
     - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ  านวน  50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการ 

ฝึกอบรมต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
      2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ ตั้งไวร้วม   
425,000.- บาท   แยกเป็น 

     -  ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน  35,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าท่ีพกั ในการเดินทางไปราชการ 
และไปฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร 
ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

     -  ค่าใชจ่้ายการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดบัครัวเรือน 
ระดบัชุมชน  การส่งเสริมการเพิ่มรายไดภ้ายในหมู่บา้น  ต าบล  จ  านวน 80,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ 
ในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 

     -  ค่าใชจ่้ายส าหรับ  การซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาสตามโครงการ 
บา้นทอ้งถ่ินไทย  เทิดไทอ้งคร์าชนั จ  านวน 80,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
      -  ค่าจดังานกิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ ตั้งไว ้  100,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมรดน ้าผูสู้งอาย ุ
ในวนัส าคญั  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ความเขม้แขง็ของชุมชน 
      -  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส  ตั้งไว ้ 40,000.- บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 
      -  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวหรือการพฒันาคุณภาพกลุ่มสตรี ตั้งไว ้30,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 
      -  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการบ าบดัทุกข ์ บ ารุงสุขแบบ  ABC  (Area  Based  Callaborative 
 Research)  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนและพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี  ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 
      -  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสนบัสนุนงานเศรษฐทรัพยปี์ใหม่อ าเภอบรบือ  ตั้งไว ้ 40,000.-  บาท  ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 
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 2.2.3  ประเภท  บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 10,000.-   บาท   
     - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ จ  านวน  10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อใหใ้ชง้าน 

ไดต้ามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม    28,000.-   บาท 
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม    28,000.-   บาท แยกเป็น 
      3.1.1 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว ้ 18,000.- บาท  เพื่อจ่าย 
      -  ค่าจดัซ้ือโตะ๊และเกา้อ้ีท างาน ระดบั 2 – 5 จ านวน  1  ชุด เป็นเงิน  6,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
      -  เพื่อจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ขนาด  2  บาน แบบมาตรฐาน จ านวน 2 ตู ้ๆละ 6,000.- บาท  เป็นเงิน 

12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม
สงเคราะห์ 
      3.1.2  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
      - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เป็นเงิน  10,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 
 

 3.2  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  -  ไม่ไดต้ั้งจ่ายไว ้
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รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองส่งเสริมการเกษตร 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    1,030,710.-   บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม      480,360.-      บาท   
 1.1  หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า   ตั้งไว้รวม     480,360.-  บาท   
      1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว ้เป็นเงิน   288,120.-   บาท  เพื่อจ่าย 
  - นกัวชิาการเกษตร     จ  านวน   288,120.-   บาท 
      1.1.2   ประเภท  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว ้ 18,000.-  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราว เงินเพิ่มคุณวฒิุใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 18,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

     1.1.3  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้   156,240.-   บาท  เพื่อจ่ายเ 
             - ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเกษตร  จ  านวน  156,240.- บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานจา้งเป็นเงิน 156,240.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงาน

การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
      1.1.4  ประเภท  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง  ตั้งไว ้ 18,000.-  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราว เงินตอบแทนพิเศษของพนกังานจา้ง เป็นเงิน   18,000.- บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม    518,350.-   บาท  แยกเป็น 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไวร้วม  78,350.-  บาท 
      2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว ้  3,000.-  บาท   

     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
      2.1.2  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 36,000.-  บาท  
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     เพื่อจ่ายเป็นคา่เช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

     2.1.3  ประเภท  เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้  5,000.-  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนกังานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผน 

งานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร       
     2.1.4  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประ โยชน์แก่  อปท.  ตั้งไว ้ 34,350.-  บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน(เงินรางวลัประจ าปี)  ตั้งจ่าย 

จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม   420,000.-  บาท  แยกเป็น 
      2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  แยกเป็น 
      -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน 
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

    -  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน  10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินในการด าเนินการในงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบังานราชการของ  อบต.โนนแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
      2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  ตั้งไว ้
390,000.-  บาท  แยกเป็น 

     -  ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน  10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ในการเดินทางไป 
ราชการและไปฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จ  านวน 
40,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการปลูกตน้ไมห้รืออนุรักษฟ้ื์นฟูส่ิงแวดลอ้ม  ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่าไม ้
      -  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและพฒันากลุ่มเกษตรกรภายในต าบล  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน  150,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการดา้นเกษตรกรรมภายในต าบล  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร 

     -  ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของศตัรูพืชและโรคสัตว ์ จ  านวน 70,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

     -  ค่าใชจ่้ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยตี  าบลโนนแดง  จ านวน  50,000.- บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยตี  าบลโนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ 
ในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

      -  ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  ตั้งไว ้ 70,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
รณรงคแ์ละป้องกนัโรคพิษสนุขบา้ในต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

     2.2.3  ประเภท บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท  แยกเป็น 
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     - คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ จ  านวน  10,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
2.3  หมวดค่าวสัดุ   ตั้งไว้รวม   20,000.-   บาท  แยกเป็น   
      2.3.1  ประเภท  วสัดุส านักงาน  ตั้งไว ้ 100,000.-  บาท   

     - ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  เป็นเงิน 10,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

     2.3.2 ประเภท  วสัดุคอมพวิเตอร์  จ านวน  10,000.-  บาท 

     - เพื่อจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ 
ในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

3.  งบลงทุน   ตั้งไว้รวม  32,000.-   บาท  แยกเป็น 
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม    22,000.-   บาท แยกเป็น 
  3.1.1 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว ้จ  านวน   12,000.- บาท   
  -  เพื่อจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ขนาด  2  บาน แบบมาตรฐาน จ านวน 2 ตู ้ๆละ 6,000.- บาท  เป็นเงิน  

12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
  3.1.2 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งไว ้ 10,000.- บาท  เพื่อจ่าย 

- ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ เป็นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

3.2  หมวดค่าวสัดุการเกษตร  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 
     - ค่าวสัดุเกษตร  เป็นเงิน  10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

3.3  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง       - ไม่ไดต้ั้งจ่ายไว ้ 
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รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    1,661,520.-  บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  งบบุคลากร ตั้งไว้รวม   369,520.- บาท   
 1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้รวม  369,520.- บาท   
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้ 359,520.-  บาท    เพื่อจ่าย 

- นกัวชิาการสาธารณสุข  จ านวน    359,520.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน  359,520.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ 
ในแผนงานสาธารณสุข  งานเก่ียวกบัสาธารณสุข 
  1.1.2  ประเภทเงินเพิม่ค่าครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวเงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนกังานส่วนต าบล  เป็นเงิน 10,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข  งานเก่ียวกบัสาธารณสุข 
2.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม   972,000.-  บาท  แยกเป็น 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม    56,000.-   บาท 
  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตั้งไว ้ 6,000.-  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล เป็นเงิน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข  งานเก่ียวกบัสาธารณสุข 
  2.1.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 25,000.-  บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  เป็นเงิน 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข  งานเก่ียวกบัสาธารณสุข 

2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้  10,000.- บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนกังานส่วนต าบล  เป็นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่าย 

จากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข  งานเก่ียวกบัสาธารณสุข 
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  2.1.4  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ตั้งไว ้ 15,000.- บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน(เงินรางวลัประจ าปี) เป็นเงิน 

15,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข  งานเก่ียวกบัสาธารณสุข 
 2.2  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม   916,000.-   บาท  แยกเป็น 
      2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงการบริการ  ตั้งไว ้ 60,000.- บาท  แยกเป็น 

     - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000.- บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ 
ฝึกอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 

     - ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน  30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินในการด าเนินการในงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
ราชการของ อบต.โนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
      2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  ตั้งไว ้
 836,000.- บาท  แยกเป็น 

     - ค่าเดินทางไปราชการ  จ  านวน  30,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ในการเดินทางไปราชการ 
และไปฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร 
งานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
      -  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์หรือส่งเสริมการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลู 
ภายในหมู่บา้นและต าบล  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร 
งานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 

     -  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการควบคุมและป้องกนัโรคต่างๆ ภายในเขตต าบล  ตั้งไว ้ 200,000.-  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ือทรายอะเบท  สารเคมีพร้อมน ้ามนัเช้ือเพลิงผสมฉีดพน่ยงุลาย  เพื่อป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก  และสนบัสนุนงานป้องกนัโรคระบาดอ่ืน ๆ  อาทิ  โรคฉ่ีหนู  ไขห้วดัใหญ่  โรคปากมือเทา้เป่ือย   
โรคเอดส์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

     -  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของศูนยก์ูชี้พ  กูภ้ยั  (EMS)  หรือการบริการจดัการระบบการแพทย ์
ฉุกเฉินต าบลโนนแดง  ตั้งไว ้ 586,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผูป้ฏิบติังานหน่วยกูชี้พกูภ้ยัและ 
การด าเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน 

     2.2.3  ประเภทบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 20,000.-   บาท  แยกเป็น 
    - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ จ  านวน  20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้ 

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 
3.  งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  20,000.-  บาท   
 3.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม   20,000.-   บาท 
      3.1.1  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 20,000.-  บาท  เพื่อจ่าย 

     - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน 
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แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
  3.2  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   -  ไม่ไดต้ั้งจ่ายไว ้
4.  งบเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม   300,000.-   บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอุดหนุนสนบัสนุนสาธารณสุขขั้นมูลฐานทุกหมู่บา้นในเขตต าบลโนนแดง   
เป็นเงิน  300,000.-  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข 

รายละเอยีด (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 

รายจ่ายงบกลาง 
 

รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้รวม   16,777,556.-  บาท  แยกเป็น 
          1.  หมวดงบกลาง  ตั้งไว้รวม   16,527,556.-  บาท  แยกเป็น 

     1.1  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายของพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 202,356.- บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งของ  อบต.  เป็นเงิน 155,724 .- บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งผูดู้แลเด็ก เป็นเงิน  46,632.- บาท   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 
      1.2.  ประเภท  เงินส ารองจ่าย  ตั้งไว ้ 1,000,000.-  บาท   

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเกิดเหตุการณ์จากภยัธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดการไดล่้วงหนา้ เช่น อุทกภยั 
วาตภยั อคัคีภยั ฟ้าผา่ ซ่อมแซมถนนท่ีเสียหายซ่ึงราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได ้ซ่อมแซม ล าหว้ย ฝายน ้าลน้ ท่ีช ารุด
เสียหายจากภยัธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภยั ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 
      1.3  เงินสมทบกองทุนประกนัหลกัประกนัสุขภาพระดับต าบลโนนแดง  ตั้งไว ้ 300,000.-  บาท   

     - เพื่อสมทบการด าเนินงานของกองทุนฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 
      1.4  ค่าใช้จ่ายส าหรับเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ตั้งไว ้ 120,000.-  บาท   

     - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือเอดส์(รายเดือน)จ านวน  20  คน เป็นเงิน 120,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน แผนงานงบกลาง   
      1.5 ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกนัรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งไว ้ 12,946,800.- บาท 

   - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุนการสร้างหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่ผูสู้งอายุ (รายเดือน)  
เป็นเงิน 12,946,800.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 

    1.6  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พกิารหรือทุพพลภาพ ตั้งไว ้1,958,400.-บาท   
     - เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุนสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ(รายเดือน)  

เป็นเงิน  1,958,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ปรากฏใน แผนงานงบกลาง  
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          2.  หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ  ตั้งไว้รวม  250,000.-  บาท   
     2.1  เงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว ้ 250,000.-  บาท   
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

ปรากฏใน แผนงานงบกลาง 
 

 


