ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบล
เรื่อง
(ร่ าง) งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1
คาแถลงประกอบ (ร่ าง) งบประมาณรายจ่าย

1

ส่ วนที่ 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดประกอบ(ร่ าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

15

ส่ วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1

ส่ วนที่ 1

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ท่ านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
1. สถานะการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง ได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 61,871,295.- บาท โดยในส่ วนของรายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดงจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุ ง
การจัดเก็บให้มีประสิ ทธ์ภาพยิง่ ขึ้น และส่ วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กาหนดวงเงินรายจ่ายประมาณการไว้
จานวน 61,871,295.- บาท ซึ่งคาดว่าสามารถจัดทาบริ การสาธารณะด้านต่าง ๆให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งการ
จัดทางบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง เป็ นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง มีเงินสะสมคงเหลืออยูจ่ านวน 3,832,502.75 บาท
หมายเหตุ ข้อมูลยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2. การบริ หารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบัน
ปี งบประมาณที่ผา่ นมา แม้วา่ รายรับขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง จะมีจานวนจากัด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการ เพื่อบริ การให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม
แต่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดงก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน

2
2.1 รายรับปี งบประมาณ 25560 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 61,871,295.- บาท
รายรับ
ก. รายได้ ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบารุ งท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
1.3 ภาษีป้าย
2. ภาษีจัดสรร
2.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรื อล้อเลื่อน
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(1ใน9)
2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.5 ภาษีสุรา
2.6 ภาษีสรรพสามิต
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิติกรรมที่ดิน
2.8 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
2.9 ค่าภาคหลวงแร่
2.10 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล
ข. รายได้ ทมี่ ิใช่ ภาษีอากร
1. หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรั บและใบอนุญาต
1.1 อากรฆ่าสัตว์
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
1.3 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
1.4 ค่าคาร้องอนุ ญาตฆ่าสัตว์
1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตการพนัน
1.6 ค่ากาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
1.7 ค่าปรับผูท้ าผิดกฎจราจรทางบก
1.8 ค่าธรรมเนียมสถานที่จาหน่ายอาหารและที่
สะสมอาหาร
1.9 ค่าปรับการผิดสัญญา

รับจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

102,127.48
80,119.00
15,240.00

98,000
70,000
9,000

102,000
98,500
18,000

9,168,948.40
4,410,565.24
2,451,490.60
4,222,931.31
948,571.00

10,433,100
4,596,740
2,421,980
4,701,980
700,000

200,000
10,600,000
4,597,000
2,550,000
4,945,000
850,000

122,056.57
61,573.61
0.00

175,100
65,500
-

125,000
45,000
-

-

-

-

0.00

5,000

3,000

หมายเหตุ
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1.10 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ
1.11 ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตขายสุ รา
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย์
1.13 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

รายรับ
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าเช่าตลาด
2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
3. หมวดรายได้ สาธารณูปโภคและการพาณิชย์
4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
4.1 เงินที่มีผอู้ ุทิศให้
4.2 ค่าขายแบบแปลน
4.3 รายได้อื่น ๆ
ค. รายได้ จากเงินทุน
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ง. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป
- เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ ฯ

1,500.00

1,500

1,500

1,707.20
1,690.00
0.00

1,500
1,000
-

1,750
1,000
-

รับจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

86,840.68
-

150,000
-

150,000
-

179,400.00
293,930.00

250,000
250,000

200,000
300,000

-

-

-

19,398,848.00
16,841,291.00

18,997,600
-

จ่ ายจริง
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

13,251,249.30
158,800.00

17,234,336
260,000

17,455,559
180,000

หมายเหตุ

19,131,713 ยอดรวม
17,951,832 37,083,545

2.2 รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน / แผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
- แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หมายเหตุ
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ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุ ข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ
ด้ านเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
2.3 รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย
หมวด
รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจา ค่าจ้างชัว่ คราว
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ

8,482,741.24
867,317.30
544,328.00
7,126,852.36
449,640.00
1,012,770.00

10,230,532
1,245,680
1,361,360
7,859,040
310,000
1,150,000

14,138,100
1,661,520
1,254,020
7,863,830
310,000
1,200,000

777,890.00
-

1,123,140
-

1,030,710
-

2,388,980.00

2,153,912

16,777,556

จ่ ายจริงปี 2558
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

ประมาณการปี 2559
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

หมายเหตุ

รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย ประมาณการปี 2560
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. งบบุคลากร
- เงินเดือนฝ่ ายการเมือง
- เงินเดือนฝ่ ายประจา
3. งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน

ประมาณการปี 2560
16,777,556
4,212,720
14,792,330

2,220,350

หมายเหตุ
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- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
4. งบลงทุน
- ค่าครุ ภณั ฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
5. งบเงินอุดหนุน
6. งบรายจ่ายอื่น

9,179,000
3,755,100
710,559
1,358,680
4,970,000
3,860,000
35,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ ายขาด เงินสะสม (แยกจ่ ายทีไ่ ม่ ได้ นาไปตั้งงบประมาณ) มีดังนี้
ปี 2558
ปี 2559
จ่ ายจาก
รายการ
(เป็ นเงิน/บาท)
(เป็ นเงิน/บาท)
1. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.1 งานไฟฟ้ าถนน
4,372,000.00
5,975,000.00
2. เงินอุดหนุ นจากเร่ งรัด
2.1 แผนงานการเกษตร
พัฒนาชนบท
2.1.1 งานอนุ รักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
3. เงินอุดหนุนจากสานักงาน 3.1 แผนงานการศึกษา
ศึกษาธิการ
3.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
4. เงินอุดหนุนจากสานักงาน 4.1 แผนงานการศึกษา
การประถมศึกษาแห่งชาติ
4.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
4.1.2 งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถม
ศึกษา
5. เงินอุดหนุนจากกรมศาสนา 5.1 แผนงานการศึกษา
5.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา
5.1.2 งานระดับก่อนวัยเรี ยนประถมศึกษา
6. เงินอุดหนุนจากชลประทาน 6.1 แผนงานการเกษตร
จ.มหาสารคาม
6.1.1. งานอนุ รักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
7. เงินอุดหนุนจากกรมอนามัย 7.1.แผนงานการศึกษา
7.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
8. เงินอุดหนุ นทัว่ ไปกรณี
8.1 แผนงานการเกษตร
จาเป็ นเร่ งด่วนจากกรมส่ งเสริ ม 8.1.1 งานอนุ รักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
การส่ วนท้องถิ่น
8.2 แผนงานสาธารณสุ ข
8.2.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
-
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9. เงินอุดหนุ นทัว่ ไปกรณี
กาหนดวัตถุประสงค์จากกรม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

9.1 แผนงานการศึกษา
9.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา
9.1.2 งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถม
ศึกษา
9.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
9.2.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
10. เงินอุดหนุ นทัว่ ไปจาก
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
โยธาธิการ จ.มหาสารคาม
10.1.1 งานไฟฟ้ า ถนน
11. เงินอุดหนุนจาก สปก.
11.1 แผนงานการเกษตร
จ.มหาสารคาม
11.1.1 งานส่ งเสริ มการเกษตร
12. เงินอุดหนุนจากกระทรวง 12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง 12.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการสร้าง
ของมนุษย์
ความเข้มแข็งของชุมชน
13. เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจจาก 13.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รัฐบาล
13.1.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
13.1.2 งานไฟฟ้ าถนน
13.1.3 งานสาธารณูปโภค
13.2 แผนงานการศึกษา
13.2.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการบริ หาร
การศึกษา
13.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
13.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
13.4 แผนงานรักษาความสงบ
13.4.1 งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,500.00

-

1,795,000.00

-

5,344,283.03

481,800.00
2,704,170.55

3,514393.00

3,171,455.00

12,811,500.00

10,502,700.00

-

-

นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
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ส่ วนที่ 2

ร่ าง
ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ (ร่ าง) ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2560
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ด้ าน

ยอดรวม

ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดาเนินการอืน่
แผนงานงบกลาง

17,455,559
180,000
14,138,100
1,661,520
1,254,020
7,863,830
310,000
1,200,000
1,030,710
16,777,556

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ ายองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

00111

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
00112

8,022,320
4,293,559
973,000
35,000
30,000
13,353,879

-

2,417,680
1,530,000
154,000
4,101,680

10,440,000
5,823,559
1,127,000
35,000
30,000
17,455,559

รวม
180,000
180,000

รวม

00113

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการรักษาความ
สงบฯ
00121

งานเทศกิจ
00122

งานป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรือนฯ
00123

-

-

180,000
180,000

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน

งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการศึกษา
00211

งานระดับก่ อนวัย
เรียนและประถมฯ
00212

งานระดับ
มัธยมศึกษา
00213

งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ
00214

รวม

5,050,000
828,000
50,000

4,810,100
-

-

-

5,050,000
5,638,100
50,000
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งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

5,928,000

3,400,000
8,210,100

-

-

3,400,000
14,138,100

งานศู นย์บริการ
สาธารณสุ ข
00224

รวม

-

369,520
972,000
20,000
300,000
1,661,520

แผนงานสาธารณสุ ข
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
สาธารณสุ ข
00221

งานโรงพยาบาล
00222

งานบริการ
สาธารณสุ ขฯ
00223

369,520
300,000
669,520

-

972,000
20,000
992,000

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคม
สงเคราะห์
00231

งานสวัสดิการสังคมละสั งคม
สงเคราะห์
00232

รวม

955,020
191,000
28,000
1,174,020

80,000
80,000

955,020
271,000
28,000
1,254,020

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานเคหะและชุ มชน

งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน

งานบริหาร
ทั่วไป
00241

งานไฟฟ้า
ถนน
00242

1,710,150
972,000
111,680 4,070,000

งาน
งานกาจัดขยะ
สวนสาธารณะ
มูลฝอยฯ
00243
00244

-

-

งานบาบัดนา้
เสีย
00245

รวม

900,000

1,710,150
972,000
5,081,680
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งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

100,000
2,793,830 4,170,000

-

-

900,000

100,000
7,863,830

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุ มชน
00251

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานส่ งเสริมและสนับสนุนความ
เข้ มแข็งชุ มชน
00252

รวม

310,000
310,000

310,000
310,000

งาน
งบ

งานบริหารทั่วไป
00261

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

งานกีฬาและ
นันทนาการ
00262

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมฯ
00263

งานวิชาการ
วางแผนฯ
00264

รวม

750,000
750,000

450,000
450,000

-

1,200,000
1,200,000

งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
00311

งานก่อสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐาน

-

-

รวม

00312

-

12
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานการเกษตร
งบ

-

-

-

งานส่ งเสริมการเกษตร
00321

งานอนุรักษ์แหล่ งนา้ และป่ าไม้
00322

รวม

480,360
478,350
32,000
990,710

40,000
40,000

480,360
518,350
32,000
1,030,710

งาน

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานการพาณิชย์

งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงานงบกลาง
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานกิการสถาน
ธนานุบาล
00331

งานกิจการประปา

งานตลาดสด

งานโรงฆ่ าสัตว์

00332

00333

00334

-

-

-

-

รวม
-

งาน
งบกลาง
00411

รวม

16,777,556

16,777,556
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(ร่ าง) ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบล
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริ หารส่ วนตาบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโนนแดง และโดยอนุมตั ิของนายอาเภอบรบือ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลนี้เรี ยกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นเงินจานวน รวมทั้งสิ้ น
61,871,295.- บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ด้ าน
ยอดรวม
ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
17,455,559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
180,000
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนการศึกษา
14,138,100
แผนงานสาธารณสุ ข
1,661,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,254,020
แผนงานเคหะและชุมชน
7,863,830
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1,200,000
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
1,030,710
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดาเนินการอืน่
แผนงานงบกลาง
16,777,556
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 3
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ไม่มี
แผนงานการพาณิ ชย์ ยอดรวม
- บาท
ข้อ 6 ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลและรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ ให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่..............เดือน...........................พ.ศ 2559

(ลงนาม)…….………………………………
(นายโกเมน ศิริพลู )
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง

อนุมตั ิ

(ลงนาม) ………………………………………
(…………………………………..)
นายอาเภอบรบือ
วันที่

เดือน

พ.ศ. 2559
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ส่ วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ (ร่ าง)ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

-ประมาณการรายรับ
-รายจ่ ายตามแผนงาน
-รายละเอียดรายจ่ ายตามแผนงาน

16
ส่ วนที่ 3
ประมาณการรายรับ (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ก. รายได้ ภาษีอากร
แยกเป็ น
1. หมวดภาษีอากร
รวม 218,500.- บาท แยกเป็ น
1.1 ภาษีบารุ งท้องที่ จานวน 102,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ อง
จากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าประมาณการปี ที่ผา่ นมา
1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จานวน 98,500.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
1.3 ภาษีป้าย จานวน 18,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจากคาดว่า
จะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
2. หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,912,000.- บาท แยกเป็ น
2.1 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จานวน 200,000.- บาท คาชี้แจง คาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ตามที่ประมาณการไว้
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 10,600,000.- บาท คาชี้ แจง ประมาณการ
ไว้เพิ่มขึ้น กว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(1ใน9) จานวน 4,597,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นกว่าปี ที่
ผ่านมาเนื่ องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิม่ มากขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา
2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้ต้ งั รับ
เงินประเภทนี้ไว้
2.5 ภาษีสุรา จานวน 2,550,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจากคาด
ว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าประมาณการปี ที่ผา่ นมา
2.6 ภาษีสรรพสามิต จานวน 4,945,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เพิม่ กว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากกว่าปี ที่ผา่ นมา
2.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมที่ดิน จานวน 850,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณ
การไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากกว่าประมาณการปี ที่ผา่ นมา
2.8 ค่าภาคหลวงปิ โตเลี่ยม จานวน 125,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้นอ้ ยกว่าประมาณการปี ที่ผา่ นมา
2.9 ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 45,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจาก
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้นอ้ ยกว่าประมาณการปี ที่ผา่ นมา

2.10 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้
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ตั้งรับเงินประเภทนี้ไว้
ข. รายได้ ทมี่ ิใช่ ภาษีอากร
แยกเป็ น
1. หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรั บและใบอนุญาต รวม 7,250.- บาท แยกเป็ น
1.1 อากรฆ่าสัตว์ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้ต้ งั รับเงิน
ประเภทนี้ไว้
1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้
ตั้งรับเงินประเภทนี้ไว้
1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้
ตั้งรับเงินประเภทนี้ไว้
1.3 ค่าคาร้องอนุ ญาตฆ่าสัตว์ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้
ตั้งรับเงินประเภทนี้ไว้
1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตการพนัน จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2560
ไม่ได้ต้ งั รับเงินประเภทนี้ไว้
1.5 ค่ากาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2560
ไม่ได้ต้ งั รับเงินประเภทนี้ไว้
1.6 ค่าธรรมเนียมสถานที่จาหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร จานวน - บาท คาชี้แจง
เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้ต้ งั รับเงินประเภทนี้ไว้
1.7 ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 3,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถเก็บได้มากเมื่อเทียบกับค่าปรับการผิดสัญญา ที่รับจริ งในปี ที่ผา่ นมา
1.8 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จานวน 1,500 บาท คาชี้แจง
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจากคาดว่าจะสามารถเก็บได้เท่ากับการประมาณการปี ที่ผา่ นมา
1.9 ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตขายสุ รา จานวน 1,750 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย์ จานวน 1,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่
ผ่านมาเนื่ องจากคาดว่าจะสามารถเก็บได้เท่ากับการประมาณการปี ที่ผา่ นมา
1.11 ค่าปรับผูท้ าผิดกฏจราจรทางบก จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560
ไม่ได้ต้ งั รับเงินประเภทนี้ไว้
1.12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้ต้ งั รับ
เงินประเภทนี้ไว้
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2. หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน รวม 150,000.- บาท แยกเป็ น
2.1 ค่าเช่าตลาด จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2559 ไม่ได้ต้ งั รับเงิน
ประเภทนี้ไว้
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน 150,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่
ผ่านมาเนื่ องจากคาดว่าจะสามารถเก็บได้เท่ากับการประมาณการปี ที่ผา่ นมา
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน จานวน - บาท คาชี้แจงเนื่ องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้
ตั้งรับเงินประเภทนี้ไว้
2.4 ค่าเช่าที่ดิน จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้ต้ งั รับเงิน
ประเภทนี้ไว้
3. หมวดรายได้ สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม - บาท
4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด รวม 500,000.- บาท แยกเป็ น
4.1 ค่าขายแบบแปลน จานวน 200,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ อง
จากคาดว่าจะเก็บได้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
4.2 เงินที่มีผอู้ ุทิศให้ จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560 ไม่ได้ต้ งั รับ
เงินประเภทนี้ไว้
4.3 รายได้อื่น ๆ จานวน 300,000 บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่อง
จากคาดจะได้ผลตอบแทนมากกว่าปี ที่ผา่ นมา
ค.รายได้ จากทุน
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน - บาท คาชี้แจง เนื่องจากในปี งบประมาณ 2560
ไม่ได้ต้ งั รับเงินประเภทนี้ไว้
ง. เงินช่ วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน รวม 37,083,545 .-บาท แยกเป็ น
เงินอุดหนุ นทัว่ ไป จานวน 19,131,713.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
ตามหนังสื อสัง่ การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ คาดว่าจะเข้ามามากกว่าเดิม จากนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่จะ
ดาเนินการเอง

เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 17,951,832.- บาท คาชี้แจง คาดว่าจะเข้ามาตามที่ได้
ประมาณการไว้สืบเนื่ องจากนโยบายต่างๆของรัฐบาล
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รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
รายจ่ ายตามแผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารงานคลังเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อให้การบริ หารงานด้านการเก็บสถิติ ข้อมูล การวางแผนพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่ วนตาบลและสมาชิกสภา อบต.
งานที่ทา
1. การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานคลัง การจัดเก็บสถิติขอ้ มูลจัดทา
งบประมาณ การอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่ วนตาบลและสมาชิก สภา อบต.
2. จัดเก็บสถิติ ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทางบประมาณ
3. การดาเนิ นการกิจการสภา และการประชุมสภา
4. รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งบประมาณ 13,533,879.- บาท
2. กองคลัง
งบประมาณ 4,101,680.- บาท

แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรี ยนได้รับการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเรี ยน
2. เพื่อเป็ นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริ มนม สื่ อการเรี ยน การสอนระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรี ยน
งานที่ทา
1. อุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนของเด็กก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
2. อุดหนุนโรงเรี ยนในเขตตาบลโนนแดง
3. พัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
4. พัฒนาศักยภาพพนักงานและเด็ก เยาวชน

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ 14,138,100.- บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรี ยบร้อยในเขตตาบลและหมู่บา้ น
งานที่ทา
1. งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ อปพร.
2. งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน งานกูช้ ีพ กูภ้ ยั
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

งบประมาณ 180,000.- บาท

แผนงานสาธารณสุ ข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโครงการป้ องกันโรคต่าง ๆ
2. เพื่อให้บริ การเกี่ยวกับสาธารณสุ ขเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อส่ งเสริ มการสร้างสุ ขภาพในชุมชน
งานที่ทา
1. สนับสนุนโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล
2. สนับสนุนงบประมาณในการป้ องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองส่ งเสริ มสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
งบประมาณ 1,661,520.- บาท
แผนงานสั งคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาสวัสดิการสังคมของตาบล
2. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
งานที่ทา
1. สงเคราะห์ผสู้ ู งอายุและคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
2. ซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผยู ้ ากไร้ดอ้ ยโอกาส

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ 1,254,020.- บาท
21
แผนงานเคหะและชุ มชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารทัว่ ไปด้านเคหะและชุมชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สัญจรไปมาด้วยความสะดวกสบาย
3. บารุ งรักษาซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะและบ่อน้ าบาดาลในทุกหมู่บา้ น
งานที่ทา
1. การบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. ก่อสร้าง ถนนคอนกรี ต ปรับปรุ งถนนลูกรัง
3. ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ และบ่อน้ าบาดาล ระบบประปาในทุกหมู่บา้ น
4. ขยายเขตไฟฟ้ าให้ทุกหมู่บา้ น
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง
งบประมาณรวม 7,863,830.- บาท
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและให้ความรู ้ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ
2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเข้มแข็งของชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
งานที่ทา
1. อบรมอาชีพราษฎรและส่ งเสริ มอาชีพราษฎร
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนในตาบล
3. เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในพื้นที่
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุน กิจกรรมผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ 310,000.- บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
2. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นกีฬาและนันทนาการสาหรับนักเรี ยนเยาวชนประชาชนทัว่ ไป

3. เพื่อส่ งเสริ มพิธีทางศาสนาหรื อประเพณี ต่าง ๆ
งานที่ทา
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1. จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ
2. จัดการแข่งขันกีฬา
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
4. จัดซื้ ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการฝึ กซ้อมและการแข่งขัน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณ 1,200,000.- บาท
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ยวกับการเกษตร และการปศุสัตว์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานที่ทา
1. ปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
2. งานพัฒนาเกษตรกรภายในตาบล
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองส่ งเสริ มการเกษตร

งบประมาณ 1,030,710.- บาท
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อให้การบริ หารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อส่ งเสริ มการให้เบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
เงินสารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้า
จ่ายเงินสบทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
จ่ายเงินสมทบประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้าง
จ่ายเบี้ยยังชีพติดเชื้ อเอดส์
สนับสนุนกองทุนสุ ขภาพระดับตาบล

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง

งบประมาณ
23 16,777,556.- บาท

รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 13,533,879.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจางบบุคลากร ตั้งไว้ รวม 8,022,320.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ตั้งไว้ 3,809,600.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,964,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
จานวน 349,320.- บาท
- รองปลัด ฯ (นักบริ หารงาน อบต. ระดับต้น )
จานวน 311,640.- บาท
- หัวหน้าสานักปลัด (นักบริ หารงานทัว่ ไป)
จานวน 311,640.- บาท
- นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 323,760.- บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 323,040.- บาท
- นักทรัพยากรบุคคล
จานวน 194,880.- บาท
- เจ้าพนักงานธุ รการ
จานวน 149,640.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 1,964,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้รวม 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพ
ชัว่ คราว เงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.3 ประเภท เงินประจาตาแหน่ งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 126,000.- บาท เพื่อจ่าย
- เงินประจาตาแหน่ง ปลัด อบต. ระดับ ต้น
เป็ นเงิน 42,000.- บาท
- ตาแหน่ง รองปลัด อบต. ระดับ ต้น
เป็ นเงิน 42,000.- บาท
- ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริ หารงานทัว่ ไป)
เป็ นเงิน 42,000.- บาท
ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.4 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัว่ ไป จานวน 11 อัตรา ตั้งไว้ 1,588,620.- บาท แยกเป็ น
- พนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช้ ่วยบุคลากร
จานวน 194,760.- บาท
- พนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
จานวน 219,000.- บาท

- พนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
จานวน 172,140.- บาท
- พนักงานจ้าง ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
จานวน 122,160.- บาท
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- พนักงานจ้าง ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน 156,240.- บาท
- พนักงานจ้าง ตาแหน่งพนักงานขับรถรถยนต์
จานวน 122,160.- บาท
- พนักงานจ้าง ตาแหน่งพนักงานขับรถรถยนต์
จานวน 122,160.- บาท
- พนักงานจ้าง ตาแหน่งภารโรง
จานวน 120,000.- บาท
- พนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่งยาม
จานวน 120,000.- บาท
- พนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่งคนงาน
จานวน 120,000.- บาท
- พนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่งคนครัว
จานวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 1,588,620.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.5 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 100,980.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป(แต่ละตาแหน่งสามารถถัวเฉลี่ยได้)
1.2 หมวดเงินเดือน ฝ่ ายการเมือง และพนักงานส่ วนตาบลทีไ่ ม่ ได้ สังกัดส่ วนงาน/กอง/ ใด ตั้งไว้ รวม
4,212,720.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนค่ าตอบแทนผู้บริ หารท้ องถิ่น ตั้งไว้ 514,080.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นเงินเดือน แยกเป็ น
นายก อบต.
เป็ นเงิน
244,800.- บาท
รองนายก อบต. 2 ตาแหน่ง
เป็ นเงิน
269,280.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.2 ประเภท เงินค่ าตอบแทนประจาตาแหน่ งผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 42,120.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน แยกเป็ น
นายก อบต.
เป็ นเงิน
21,000.- บาท
รองนายก อบต. 2 ตาแหน่ง
เป็ นเงิน
21,120.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.3 ประเภท เงินค่ าตอบแทนพิเศษผู้บริ หารท้ องถิ่น ตั้งไว้ 42,120.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนพิเศษ แยกเป็ น
นายก อบต.
เป็ นเงิน
21,000.- บาท
รองนายก อบต. 2 ตาแหน่ง
เป็ นเงิน
21,120.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.4 ประเภท เงินเดือน/ค่ าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ตั้งไว้ 86,400.- บาท เพื่อจ่าย

เป็ นเงินเดือนค่าตอบแทน/เลขานุการ นายก อบต. เป็ นเงิน 86,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.5 ประเภท ค่ าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
25 ตั้งไว้ 3,528,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
134,640.- บาท
- รองประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
110,160.- บาท
- เลขานุการสภาฯ
เป็ นเงิน
86,400.- บาท
- สมาชิกสภา ฯ จานวน 37 คน เป็ นเงิน
3,196,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2. งบดาเนินการ ตั้งไว้รวม 4,473,559.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้รวม 620,000.- บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 320,000.- บาท
แยกเป็ น
- ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้างหรื อผูม้ าปฏิบตั ิงานช่วยราชการ ของ อบต.
เป็ นเงิน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่ วนท้องถิ่น เป็ นกรณี พิเศษ(เงินรางวัลประจาปี )
เป็ นเงิน 290,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.1.2 ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.1.3 ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
- เป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และคณะผูบ้ ริ หารฯ เป็ นเงิน
50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.1.4 ประเภท เงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพือ่ จ่าย
- ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง เป็ นเงิน
50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.2 ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้รวม 2,463,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 738,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเย็บหนังสื อ เข้าปกหนังสื อและข้อบังคับต่าง ๆ เป็ นเงิน 3,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าจ้างเหมาบริ การ เป็ นเงิน 640,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินในการดาเนิ นการในงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานราชการของ อบต.โนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าเบี้ยประกันภัย เป็ นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไปงานบริ หารทัว่ ไป
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- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และวารสาร ประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่ารับวารสารและหนังสื อพิมพ์เพื่อให้บริ การในสานักงาน เป็ นเงิน 15,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่ารับรอง หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มาตรวจเยีย่ มองค์การบริ หารส่ วนตาบลและค่าเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภา อบต.โนนแดง การประชุมคณะกรรมการฯ เป็ นเงิน 60,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.2.3 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ ารายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ ตั้งไว้
1,615,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าใช้จ่ายการตั้งงบประมาณการเลือกตั้ง เป็ นเงิน 500,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด(กรณี ครบวาระ ยุบสภา กรณี แทนตาแหน่งที่วา่ ง
และกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรมสัมมาของพนักงานส่ วนตาบล คณะบริ หารฯ และสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโนนแดง เป็ นเงิน 200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นและความ
เหมาะสม เป็ นเงิน 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จาเป็ น และมีความสาคัญ ตั้งไว้ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการลดและป้ องกันอุบตั ิเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลวันปี ใหม่และวัน
สงกรานต์ เป็ นเงิน 80,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกัน
ภัย
ฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึ กอบรมเพิ่มศักยภาพ หรื อฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัย

ฝ่ ายพลเรื อน เป็ นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั
- ค่าใช้จ่ายในการสารวจ รังวัดแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์
และค่าดาเนินคดี เป็ นเงิน 50,000.- บาท
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการบริ หารจัดการที่ดีหรื อการดาเนิ นการตามโครงการ 5 ส. เป็ นเงิน
30,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามหลักบริ หารจัดการที่ดี การปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสมาชิกสภา อบต. หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.
โนนแดง เป็ นเงิน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมสัมมนาให้ความรู ้ในด้านต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
กับงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิก อบต. หน่วยงาน ต่าง ๆ
ในตาบลโนนแดง เป็ นเงิน 400,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมรณรงค์ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
เป็ นเงิน 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน แผนบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดทาแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน การพัฒนาผูน้ าชุมชน สร้างเครื อข่ายองค์กรชุมชน และสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการ และการส่ งเสริ มกระบวนการประชาธิ ปไตยชุ มชน เป็ นเงิน 100,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการในการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ เป็ นเงิน 20,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.2.4 ประเภทรายจ่ ายค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.3 หมวดค่ าวัสดุ ตั้งไว้รวม 680,000.- บาท แยกเป็ น
2.3.1 ประเภท ค่ าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าวัสดุสานักงานที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานของสานักงาน เป็ นเงิน 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าในสานักงาน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.3.3 ประเภท ค่ าวัสดุนา้ มันเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 375,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเชื้ อเพลิง ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น การบริ การ

ประชาชนกรณี ภยั ฉุ กเฉิ น การควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อและใช้ในกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริ หาร
ส่ วนตาบล เป็ นเงิน 375,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.3.4 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.28 บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในสานักงาน เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.3.5 ประเภท ค่ าวัสดุอนื่ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าในการจัดซื้ อวัสดุอื่น ๆ เพื่อเกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของ อบต.และไม่สามารถปรากฏ
ตามประเภทวัสดุอื่นได้ เป็ นเงิน 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
2.3.6 ประเภท ค่ าวัสดุอุปโภคบริโภค ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าค่าวัสดุอุปโภคบริ โภค เป็ นเงิน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 710,559.- บาท แยกเป็ น
2.4.1 ประเภท ค่ าไฟฟ้ า ตั้งไว้ 480,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าไฟฟ้ าที่ใช้ในกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นเงิน 480,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.4.2 ประเภท ค่ าไปรษณีย์ ค่ าธนาณัติ ค่ าซื้อตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 25,559.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้ อดวงตราไปรษณี ยากร ที่ใช้ในสานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เป็ นเงิน 25,559.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.4.3 ประเภท ค่ าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าโทรศัพท์ ในสานักงานที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นเงิน 15,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
2.4.4 ประเภท ค่ าบริการสื่ อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 190,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต และค่าสื่ อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริ การเหมาจ่ายอินเตอร์ เน็ต
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริ การดังกล่าว ฯลฯ เป็ นเงิน 190,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
3. รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว้ รวม 973,000.- บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 973,000.- บาท
3.1.1 ประเภท ครุ ภัณฑ์ เครื่ องดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ ออุปกรณ์ดบั เพลิง เป็ นเงิน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
3.1.2 ประเภท ครุ ภัณฑ์ สานักงาน ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อจ่าย

- ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กแบบบานเลื่อนกระจก (มอก.) จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000.- บาท เป็ นเงิน
12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป(กิจการสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล)
- ค่าจัดซื้ อเก้าอี้ทางาน ระดับ 5-7 จานวน 1 29ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท เป็ นเงิน 5,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
- ค่าจัดซื้ อเก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6 จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท เป็ นเงิน 9,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
3.1.3 ประเภท ยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 787,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อรถยนต์ส่วนกลาง คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็ นกระบะสาเร็ จรู ป
ห้องโดยสารเป็ นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
เป็ นราคาที่รวมเครื่ องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิตแล้ว เป็ นเงิน 787,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
3.1.4 ประเภท ครุ ภัณฑ์ อนื่ ๆ ตั้งไว้ 80,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าจัดซื้ อเก้าอี้นงั่ พลาสติก(มอก.) จานวน 320 ตัวๆ ละ 250 บาท เป็ นเงิน 80,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
3.1.5 ประเภท ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
3.2 ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง - ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 30,000.- บาท แยกเป็ น
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนของส่ วนราชการ ตั้งไว้รวม 30,000.- บาท เพื่อจ่าย
4.1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอบรบือ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อสนับสนุน
- งานกิจกรรมของอาเภอ งานประเพณี และรัฐพิธีของอาเภอบรบือ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ และ
ศูนย์จดั ซื้ อจัดจ้างระดับอาเภอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
4.1.2 อุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอืน่ ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจ้างบุคลากรประจาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร การซื้ อ-การจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
5. งบรายจ่ ายอืน่ ตั้งไว้รวม 35,000.- บาท
5.1 รายจ่ ายอืน่ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึ กษาสารวจความพึงพอใจในการบริ การของ อบต. ตั้งไว้ 35,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 4,101,680.- บาท
แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบบุคลากร ตั้งไว้ รวม 2,417,680.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ตั้งไว้ รวม 2,417,680.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ เป็ นเงิน 1,590,560.- บาท เพื่อจ่าย
- นักบริ หารงานคลัง
จานวน 356,160.บาท
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จานวน 299,640.บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 280,080.บาท
- นักวิชาการคลัง
จานวน 245,280.บาท
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน 154,680.บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 254,680.บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 1,590,520.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 90,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวเงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 90,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.3 ประเภท เงินประจาตาแหน่ ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งนักบริ หารงานคลัง ระดับ ต้น เป็ นเงิน 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.4 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 623,160.- บาท เพื่อจ่าย
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง
จานวน 190,800.บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
จานวน 155,952.บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 139,536.บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ
จานวน 136,872.บาท

เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานจ้างเป็ นเงิน 623,160.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.5 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 72,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวและเงินค่าตอบแทนพิ
31 เศษของพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 72,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง(แต่ละตาแหน่งสามารถถัวเฉลี่ยได้)
2. งบดาเนินการ ตั้งไว้ รวม 1,530,000.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 650,000.- บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 250,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 250,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
2.1.2 ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
2.1.3 ประเภท เงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
2.1.4 ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 250,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็ นกรณี พิเศษ(เงินรางวัลประจาปี ) เป็ นเงิน 250,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย ตั้งไว้รวม 630,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งการบริการ ตั้งไว้ 200,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน
ในกรฝึ กอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
- ค่าจ้างเหมาบริ การ จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินในการดาเนิ นการในงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
กับงานราชการของ อบต.โนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไปงานบริ หารงานคลัง
2.2.2 ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ ตั้ง
ไว้ 350,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการเดินทาง
ไปราชการและไปฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี จานวน 250,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน

บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
2.2.3 ประเภท รายจ่ ายเพือ่ บารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรั พย์ สิน ตั้งไว้ 80,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ จานวน 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่ อมแซมบารุ งรักษา
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
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2.3 หมวดค่ าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 250,000.- บาท แยกเป็ น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน จานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้ อวัสดุสานักงาน เป็ นเงิน 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้ อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 154,000.- บาท
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 154,000.- บาท แยกเป็ น
3.1.1 ประเภท ครุ ภัณฑ์ สานักงาน ตั้งจ่ายไว้ 104,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็ นเงิน
30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 18,000 บาท เป็ นเงิน
18,000.- บาท (ส่ งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 28,000.- บาท
เป็ นเงิน 56,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
3.1.2 ประเภท ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
3.2 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง - ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
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รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองช่ าง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 7,863,830.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบบุคลากร ตั้งไว้ รวม 1,710,150.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา) ตั้งไว้ รวม 1,710,150.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ เป็ นเงิน 936,390.- บาท เพื่อจ่าย
- นักบริ หารงานช่าง
จานวน
428,430.- บาท
- นายช่างโยธา
จานวน
171,600.- บาท
- นายช่างไฟฟ้ า
จานวน
154,680.- บาท
- นายช่างเขียนแบบ
จานวน
181,680.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 936,390.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 30,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.3 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 661,920.- บาท เพื่อจ่าย
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
เป็ นเงิน
170,700 .- บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า
เป็ นเงิน
171,420 .- บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยช่างสารวจ
เป็ นเงิน
162,360.- บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็ นเงิน
157,440.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 661,920.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.4 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 81,840.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 81,840.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. งบดาเนินการ ตั้งไว้ รวม 972,000.- บาท
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้รวม 192,000.- บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 72,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนต34
าบล เป็ นเงิน 72,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.1.2 ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.1.3 เงินค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.1.4 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่ วนท้องถิ่นเป็ นกรณี พิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย ตั้งไว้รวม 490,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งการบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนจานวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึ กอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.2.2 ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
40,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการเดินทาง
ไปราชการและไปฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.2.3 ประเภท รายจ่ ายค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 400,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม จานวน 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาเพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หาทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.3 หมวดค่ าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 290,000.- บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าในสานักงานและซื้ อวัสดุไฟฟ้ าหรื อไฟฟ้ าสาธารณะในตาบลโนนแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้ อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2.3.3 ประเภท วัสดุอื่น จานวน 30,000 .- บาท
- เพื่อจัดซื้ อวัสดุที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 5,081,680.- บาท แยกเป็ น
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3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 111,680.- บาท แยกเป็ น
3.1.1 ประเภท ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 59,800.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 22,000.- บาท รวมเป็ น
เงิน 44,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดา จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 7,900.- บาท รวมเป็ นเงิน 15,800.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
3.1.2 ประเภท ครุ ภัณฑ์ โรงงาน ตั้งจ่ายไว้ 17,190.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อสว่านไฟฟ้ า สาหรับเจาะเหล็กเจาะไม้ จานวน 1 เครื่ อง ๆละ 5,300.- บาท รวมเป็ นเงิน
5,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องเจียร์ไฟฟ้ า จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 1,890.- บาท รวมเป็ นเงิน 1,890.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ค่าจัดซื้ อปั๊ มลม ชนิ ดเสี ยงเงียบ(พร้อมอุปกรณ์เสริ มครบชุ ด) จานวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 10,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
3.1.3 ประเภท ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว ตั้งไว้ 4,690.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องทาน้ าเย็น – น้ าร้อน ระบบถังคว่า 2 หัวก๊อก จานวน 1 เครื่ อง ๆละ 4,690.- บาท รวม
เป็ นเงิน 4,690.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
3.1.4 ประเภท ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 30,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.2 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง ตั้งไว้รวม 4,970,000.- บาท
3.2.1 ค่ าก่ อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 4,770,000.- บาท แยกเป็ น
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสู งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1(ตามแบบ
และรายละเอียดที่ อบต.โนนแดง กาหนด) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ถึง เขตติดต่อบ้านหัวนาไทย
โดยการเสริ มผิวทางลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หรื อมีปริ มาณหิ นคลุกที่ไม่นอ้ ยกว่า 106.56

ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
3. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ าประปาพร้อมติดตั้งเครื่ องสู บน้ าบาดาล ขนาด 1.0 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. โนนแดง กาหนด) รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
4. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรี
36 ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 284.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 58.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 174.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
6. โครงการ วางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 4
ท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม. ( มอก ) จานวน 75.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน 5.00 บ่อ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ า
เสี ย
7. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 45.00 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00
เมตรยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
9.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 ท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม. ( มอก ) จานวน 75.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน 5.00 บ่อ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ า
เสี ย
10. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโคกกุง หมู่ที่ 6 ท่อระบาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.30 ม. ( มอก ) จานวน 85.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน 6.00 บ่อ รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ าเสี ย
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโคกกุง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
12. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม. ( มอก ) จานวน 75.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน 5.00 บ่อ

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ า
เสี ย
13. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทาง บ้านศาลา หมู่ที่ 8 ถึง บ้านโนนธรรม
หมู่ที่ 17 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 345.00 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
15. โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 284.00 ตารางเมตรหนา 0.10 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
16. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านป่ ากุงหนา หมู่ที่ 10 ท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม.( มอก )จานวน148.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน10.00 บ่อ รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ าเสี ย
17. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านมะขามหวาน หมู่ที่ 11 กว้าง
3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 174.00 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
18. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านมะขามหวาน หมู่ที่ 11 ท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม. ( มอก ) จานวน 75.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน 5.00 บ่อ รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ าเสี ย
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทาง บ้านอุดมสิ นธิ์ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านมะขาม
หวาน หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ า
และถนน
20. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านอุดมสิ นธิ์ หมู่ที่ 12 กว้าง
3.00 เมตรยาว 58.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 174.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 กว้าง
4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ถึง วัดบ้าน
โนนทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตรรวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน

23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านโนนสว่าง หมูท่ ี่ 14 ถึง บ้านโคกกุง หมูท่ ี่ 6
โดยการเสริ มผิวทางลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตรหรื อมีปริ มาณหิ นคลุกที่ไม่นอ้ ยกว่า 106.56
ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย0.12 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
24. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.90 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 117.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 40.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทาง บ้านศรี โพธิ์ ทอง หมู่ที่ 15 ถึง บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนา0.15 เมตร รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
26. โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านศรี โพธิ์ ทอง หมู่ที่ 15 ถึง สามแยกถนนลูกรัง
บ.เหล่าตามา - บ.โนนธรรม โดยการเสริ มผิวทางลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หรื อมีปริ มาณ
หิ นคลุกที่ไม่นอ้ ยกว่า 106.56 ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายทาง บ้านอุดมชัย หมู่ที่ 16 ถึงวัดอุดมชัยวราราม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กรอบหมู่บา้ นด้านทิศตะวันตก บ้านอุดมชัย หมู่ที่16
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
29. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบรถยนต์วงิ่ ผ่านได้ลาห้วยค้อ บ้านโนนธรรม หมู่ที่ 17 (ตาม
แบบและรายละเอียดที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง กาหนด) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 300,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
30. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านนาเจริ ญ หมู่ที่ 18 ท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.40 ม. ( มอก ) จานวน 75.00 ท่อน บ่อพักน้ าเสี ย จานวน 5.00 บ่อ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ าเสี ย
31. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านนาเจริ ญ หมู่ที่ 18 ถึง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9
โดยการเสริ มผิวทางลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หรื อมีปริ มาณหิ นคลุกที่ไม่นอ้ ยกว่า 106.56
ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน

32. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ าประปาพร้อมย้ายหอถังสู งติดตั้งแห่งใหม่ บ้านโนนแดง
หมู่ที่ 19 (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.โนนแดง กาหนด) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 230,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านศาลา หมู่ที่ 20 กว้าง 4.00
เมตรยาว 45.00 เมตรหรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
34. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านศาลา หมู่ที่ 20 ท่อระบาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Dia. 0.30 ม. ( มอก ) จานวน 150.00 ท่อนบ่อพักน้ าเสี ย จานวน 5.00 บ่อ รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบาบัดน้ าเสี ย
35.โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ภายบริ เวณองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง กาหนด) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 200,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าและถนน
36.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรี ต ด้านทิศเหนือ บริ เวณองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง ระยะทาง
80 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง กาหนด) เป็ นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้
39 าและถนน
37.โครงการก่อสร้างรั้ว ด้านทิศตะวันออกป่ าสาธารณะโคกหินร่ อง (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลโนนแดง กาหนด)เป็ นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้ าและถนน
38.โครงการปรับปรุ ง/ต่อเติม/ซ่อมแซม ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง
(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง กาหนด) เป็ นเงิน 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ นทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าและถนน(กิจการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล)
3.2.2. ประเภท ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้างภายในตาบลโนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 100,000.- บาท
4..1 ประเภท เงินอุดหนุนส่ วนราชการ ตั้งไว้รวม 100,000.-บาท เพือ่ จ่ ายเป็ น
1. อุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สาขา อาเภอบรบือ เพื่อขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ าแรงต่า
เพิ่มเติมภายในหมู่บา้ นโนนทอง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชนงานไฟฟ้ าและถนน
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รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
15,338,100.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบบุคลากร ตั้งไว้ 5,050,000.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ตั้งไว้รวม 5,050,000.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ เป็ นเงิน 3,560,000.- บาท เพื่อจ่าย
- นักบริ หารการศึกษา
จานวน
300,000.- บาท
- นักวิชาการศึกษา
จานวน
260,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 560,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เงินเดือนข้าราชการครู ผดู้ ูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1
จานวน
3,000,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนข้าราชการครู ผดู้ ูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 เป็ นเงิน 3,000,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ นเฉพาะกิจ ฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวเงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นจานวนเงิน 50,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.3 ประเภท เงินประจาตาแหน่ ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งนักบริ หารการศึกษา ระดับ ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
การศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.4 ประเภท ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 1,230,000.- บาท แยกเป็ น
- ตาแหน่ง ผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นเงิน 1,080,000.- บาท
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็ นเงิน 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 1,230,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

1.1.5 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 168,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงานจ้าง เป็ นเงิน 168,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. งบดาเนินการ ตั้งไว้ รวม 6,838,100.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 52 8,000.- บาท
41 แยกเป็ น
2.1.1 ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 78,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.1.2 ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.1.3 ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.1.4 ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 350,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็ นกรณี พิเศษ(เงินรางวัลประจาปี ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ รวม 3,775,000.- บาท
2.2.1 ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ในการฝึ กอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.2.2 ประเภท รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ ตั้งไว้รวม
3,675,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการเดินทาง
ไปราชการและไปฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการร่ วมกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษา จานวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาพิธีทางศาสนาและงานประเพณี ที่สาคัญของทุกปี จานวน 350,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มประเพณี ของหมู่บา้ น หรื อโครงการของตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน แผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาของวัดในเขตตาบลโนนแดง จานวน 100,000.-บาท

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผน งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จานวน 600,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ปี ใหม่อาเภอ กีฬาของจังหวัดและกีฬาของนักเรี ยน เยาวชน ประชาชนและพนักงานส่ วนตาบล สมาชิก อบต. ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จานวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตาบลโนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จานวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัด
กิจกรรมในวันเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเด็กวัดและศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก อบต. ตั้งเอง จานวน 7 ศูนย์ จานวน 35,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึกษา
- ค่าจัดการเรี ยนการสอน(รายหัว) อัตราคนละ 1,700.- บาทต่อปี จานวน 300 คน และจ่ายเป็ นค่า
วัสดุการศึกษาและเครื่ องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ จานวน 300 คน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
510,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึกษา
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษาภายในตาบลโนนแดง 1,730,000.- บาท
แยกเป็ น ดังนี้
(ก ) โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ให้แก่บุคลากรผูด้ ูแลเด็กศูนย์เด็ก จานวน 50,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(ข ) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัด จานวน 6 ศูนย์ จานวน
1,232,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าหาอาหารให้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัด จานวน 220 คนๆละ 20.-บาท
280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึกษา
(ค ) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง จานวน 448,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าหาอาหารให้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 80 คนๆละ 20.- บาท 280 วัน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึกษา
2.3 หมวดค่ าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 2,535,100.- บาท แยกเป็ น
2.3.1 ประเภท ค่ าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสาหรับหมู่บา้ น 20 หมู่บา้ นและการแข่งขันกีฬา
ของตาบลโนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ
2.3.2 ประเภท ค่ าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 2,385,100.- บาท แยกเป็ น ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง จานวน 175,168.- บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ให้ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง จานวน 80 คนๆละ 7.82 บาท 280 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัด 6 ศูนย์ จานวน 481,712.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ให้ศูนย์เด็กเล็กวัด จานวน 220 คนๆละ 7.82 บาท 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ น
ทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและปฐมศึ
กษา
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) ให้โรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตตาบลโนนแดง จานวน
1,728,220.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) ให้โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 9 โรงเรี ยน
จานวน 850 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรี ยนและปฐมศึกษา
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 50,000.- บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
3.1.1 ประเภท ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 3,400,000.- บาท
4.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่ วนราชการ ตั้งไว้รวม 3,400,000 บาท แยกเป็ น
4.1.1 อุดหนุนโรงเรี ยนประถมศึกษา ของตาบลโนนแดง ตั้งไว้ 3,400,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน 9 โรงเรี ยน
จานวน 850 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
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รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กอง สวัสดิการสั งคม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,564,020.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 955,020.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ตั้งไว้รวม 955,020.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 883,020.- บาท เพื่อจ่าย
- นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม
จานวน 298,500.บาท
- นักพัฒนาชุมชน
จานวน 298,500.บาท
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 286,020.บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 883,020.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวเงินเพิม่ คุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 30,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
1.1.3 ประเภท เงินประจาตาแหน่ ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งนักบริ หารสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
2. งบดาเนินการ ตั้งไว้ รวม 581,000.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้รวม 96,000.- บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 36,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 36,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2.1.2 ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
2.1.3 ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็ นกรณี พิเศษ(เงินรางวัลประจาปี ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย ตั้งไว้รวม 485,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งการบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จานวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
2.2.2 ประเภท รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ ตั้งไว้รวม
425,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการ
และไปฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- ค่าใช้จ่ายการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรื อน
ระดับชุมชน การส่ งเสริ มการเพิ่มรายได้ภายในหมู่บา้ น ตาบล จานวน 80,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายสาหรับ การซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้และผูด้ อ้ ยโอกาสตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน จานวน 80,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ค่าจัดงานกิจกรรมวันผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมรดน้ าผูส้ ู งอายุ
ในวันสาคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ตั้งไว้ 40,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมครอบครัวหรื อการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรี ตั้งไว้ 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ขแบบ ABC (Area Based Callaborative
Research) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่อาเภอบรบือ ตั้งไว้ 40,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุ มชน

2.2.3 ประเภท บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ จานวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 28,000.- บาท
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 28,000.- บาท แยกเป็
46 น
3.1.1 ประเภท ครุ ภัณฑ์ สานักงาน ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าจัดซื้ อโต๊ะและเก้าอี้ทางาน ระดับ 2 – 5 จานวน 1 ชุด เป็ นเงิน 6,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- เพื่อจัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน แบบมาตรฐาน จานวน 2 ตู้ ๆละ 6,000.- บาท เป็ นเงิน
12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
3.1.2 ประเภท ค่ าบารุ งรั กษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
3.2 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง - ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
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รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองส่ งเสริมการเกษตร
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,030,710.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 480,360.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน และค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้รวม 480,360.- บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ เป็ นเงิน 288,120.- บาท เพื่อจ่าย
- นักวิชาการเกษตร
จานวน
288,120.- บาท
1.1.2 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราว เงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 18,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
1.1.3 ประเภทค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 156,240.- บาท เพื่อจ่ายเ
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จานวน 156,240.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานจ้างเป็ นเงิน 156,240.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
การเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
1.1.4 ประเภท เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราว เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 18,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2. งบดาเนินการ ตั้งไว้ รวม 518,350.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้รวม 78,350.- บาท
2.1.1 ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.1.2 ประเภท ค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 36,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.1.3 ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
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2.1.4 ประเภท ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประ โยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 34,350.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่ วนท้องถิ่น(เงินรางวัลประจาปี ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ รวม 420,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
- ค่าจ้างเหมาบริ การ จานวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินในการดาเนินการในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานราชการของ อบต.โนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.2.2 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ ตั้งไว้
390,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการเดินทางไป
ราชการและไปฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริ มการเกษตร
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการปลูกต้นไม้หรื ออนุ รักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานอนุ รักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรภายในตาบล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการด้านเกษตรกรรมภายในตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตรงานส่ งเสริ มการเกษตร
- ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของศัตรู พืชและโรคสัตว์ จานวน 70,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิ ทธิภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาบลโนนแดง จานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาบลโนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
- ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
รณรงค์และป้ องกันโรคพิษสนุขบ้าในตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.2.3 ประเภท บารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท แยกเป็ น

- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ จานวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่ อมแซมบารุ งรักษาเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.3 หมวดค่ าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 20,000.- บาท แยกเป็ น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุสานักงาน เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
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แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้ อวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 32,000.- บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 22,000.- บาท แยกเป็ น
3.1.1 ประเภท ครุ ภัณฑ์ สานักงาน ตั้งไว้ จานวน 12,000.- บาท
- เพื่อจัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน แบบมาตรฐาน จานวน 2 ตู้ ๆละ 6,000.- บาท เป็ นเงิน
12,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
3.1.2 ประเภท ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
3.2 หมวดค่ าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าวัสดุเกษตร เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริ มการเกษตร
3.3 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง

- ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
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รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,661,520.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 369,520.- บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ตั้งไว้รวม 369,520.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 359,520.- บาท เพื่อจ่าย
- นักวิชาการสาธารณสุ ข
จานวน 359,520.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 359,520.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุ ข งานเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ค่ าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวเงินเพิ่มคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 10,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2. งบดาเนินการ ตั้งไว้ รวม 972,000.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน ตั้งไว้รวม 56,000.- บาท
2.1.1 ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 6,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2.1.2 ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน ตั้งไว้ 25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2.1.3 ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่ วนตาบล เป็ นเงิน 10,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานเกี่ยวกับสาธารณสุ ข

2.1.4 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. ตั้งไว้ 15,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่ วนท้องถิ่น(เงินรางวัลประจาปี ) เป็ นเงิน
15,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ รวม 916,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งการบริการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็ น
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- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จานวน 30,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
- ค่าจ้างเหมาบริ การ จานวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินในการดาเนินการในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ราชการของ อบต.โนนแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2.2.2 ประเภท รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ ตั้งไว้
836,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าเดินทางไปราชการ จานวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการ
และไปฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หาร
งานทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรื อส่ งเสริ มการกาจัดขยะและสิ่ งปฏิกลู
ภายในหมู่บา้ นและตาบล ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หาร
งานทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการควบคุมและป้ องกันโรคต่างๆ ภายในเขตตาบล ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการซื้ อทรายอะเบท สารเคมีพร้อมน้ ามันเชื้ อเพลิงผสมฉี ดพ่นยุงลาย เพื่อป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก และสนับสนุนงานป้ องกันโรคระบาดอื่น ๆ อาทิ โรคฉี่ หนู ไข้หวัดใหญ่ โรคปากมือเท้าเปื่ อย
โรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์กชู้ ีพ กูภ้ ยั (EMS) หรื อการบริ การจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินตาบลโนนแดง ตั้งไว้ 586,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานหน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั และ
การดาเนิ นงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและ
งานสาธารณสุ ขอื่น
2.2.3 ประเภทบารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์ สิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท แยกเป็ น
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุ ข
3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 20,000.- บาท
3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 20,000.- บาท
3.1.1 ประเภทค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย
- ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
3.2 ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง - ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 300,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุ นสนับสนุนสาธารณสุ ขขั้นมูลฐานทุกหมู่บา้ นในเขตตาบลโนนแดง
เป็ นเงิน 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารงานทัว่ ไป
52
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข
รายละเอียด (ร่ าง) งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 16,777,556.- บาท แยกเป็ น
1. หมวดงบกลาง ตั้งไว้รวม 16,527,556.- บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสั งคมตามกฎหมายของพนักงานจ้ าง ตั้งไว้ 202,356.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ อบต. เป็ นเงิน 155,724 .- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างผูด้ ูแลเด็ก เป็ นเงิน 46,632.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
1.2. ประเภท เงินสารองจ่ าย ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเกิดเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภยั ฟ้ าผ่า ซ่อมแซมถนนที่เสี ยหายซึ่ งราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ซ่อมแซม ลาห้วย ฝายน้ าล้น ที่ชารุ ด
เสี ยหายจากภัยธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันหลักประกันสุ ขภาพระดับตาบลโนนแดง ตั้งไว้ 300,000.- บาท
- เพื่อสมทบการดาเนินงานของกองทุนฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
1.4 ค่ าใช้ จ่ายสาหรับเบีย้ ยังชี พผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 120,000.- บาท
- เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเบี้ยยังชีพผูต้ ิดเชื้ อเอดส์(รายเดือน)จานวน 20 คน เป็ นเงิน 120,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
1.5 ค่ าใช้ จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้ างหลักประกันรายได้ ให้ แก่ ผ้ สู ู งอายุ ตั้งไว้ 12,946,800.- บาท
- เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผสู ้ ู งอายุ (รายเดือน)
เป็ นเงิน 12,946,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
1.6 ค่ าใช้ จ่ายสาหรั บสนับสนุนสวัสดิการทางสั งคมให้ แก่ ผ้ พู กิ ารหรือทุพพลภาพ ตั้งไว้ 1,958,400.-บาท
- เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ(รายเดือน)
เป็ นเงิน 1,958,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง

2. หมวดบาเหน็จ/บานาญ ตั้งไว้รวม 250,000.- บาท
2.1 เงินสบทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น ตั้งไว้ 250,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานส่ วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง

