
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง

เขต/อําเภอ บรบือ    จังหวัดมหาสารคาม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล โนนแดง
  เขต/อําเภอ บรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  44130

พืนที 79.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 11,668 คน

ชาย 5,825 คน

หญิง 5,843 คน

ข้อมูล ณ วันที 13 มิถุนายน 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง

อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 28,048,992.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,651,497.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,357,924.67 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,422,250.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จํานวน 42,842,555.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 197,486.02 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 4,897.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 86,840.68 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 473,330.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,546,231.26 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 20,533,770.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 23,915,613.03 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 36,482,818.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 2,388,980.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,654,219.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,172,570.81 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,774,372.54 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,467,675.85 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 23,915,613.03 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,980,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

รายรับจริง ปี  2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 189,716.55 171,200.00 177,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,690.60 20,500.00 9,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 339,580.54 210,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 771,673.80 450,000.00 500,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,304,661.49 851,700.00 836,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,093,472.65 21,515,700.00 23,094,400.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,093,472.65 21,515,700.00 23,094,400.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 20,099,491.00 18,682,600.00 18,997,600.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,099,491.00 18,682,600.00 18,997,600.00

รวม 40,497,625.14 41,050,000.00 42,928,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,382,891.20 2,035,000.00 2,153,912.00

งบบุคลากร 10,600,168.00 15,045,550.00 15,979,897.00

งบดําเนินงาน 10,813,827.78 13,880,650.00 15,346,791.00

งบลงทุน 6,409,490.55 6,238,800.00 5,725,800.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 31,600.00

งบเงินอุดหนุน 4,007,398.60 3,830,000.00 3,690,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,213,776.13 41,050,000.00 42,928,000.00

รวม 35,213,776.13 41,050,000.00 42,928,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง

อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,234,336

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,230,532

แผนงานสาธารณสุข 1,245,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,361,360

แผนงานเคหะและชุมชน 7,859,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,150,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 1,123,140

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 2,153,912

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,928,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,558,037 2,750,640 11,308,677

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,212,720 0 4,212,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,345,317 2,750,640 7,095,957

งบดําเนินงาน 4,158,559 1,447,500 5,606,059

    ค่าตอบแทน 645,000 587,500 1,232,500

    ค่าใช้สอย 2,123,000 560,000 2,683,000

    ค่าวัสดุ 680,000 300,000 980,000

    ค่าสาธารณูปโภค 710,559 0 710,559

งบลงทุน 167,000 91,000 258,000

    ค่าครุภัณฑ์ 167,000 91,000 258,000

งบรายจ่ายอืน 31,600 0 31,600

    รายจ่ายอืน 31,600 0 31,600

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 12,945,196 4,289,140 17,234,336

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 260,000 260,000

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

                                             รวม 260,000 260,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,069,300 0 0 1,069,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,069,300 0 0 1,069,300

งบดําเนินงาน 615,000 4,400,232 0 5,015,232

    ค่าตอบแทน 285,000 0 0 285,000

    ค่าใช้สอย 300,000 2,089,000 0 2,389,000

    ค่าวัสดุ 30,000 2,311,232 0 2,341,232

งบลงทุน 486,000 0 0 486,000

    ค่าครุภัณฑ์ 76,000 0 0 76,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 410,000 0 0 410,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,620,000 40,000 3,660,000

    เงินอุดหนุน 0 3,620,000 40,000 3,660,000

                                             รวม 2,170,300 8,020,232 40,000 10,230,532

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 208,680 208,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 208,680 208,680

งบดําเนินงาน 1,017,000 1,017,000

    ค่าตอบแทน 61,000 61,000

    ค่าใช้สอย 956,000 956,000

งบลงทุน 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000

                                             รวม 1,245,680 1,245,680



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 985,360 0 985,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 985,360 0 985,360

งบดําเนินงาน 241,000 80,000 321,000

    ค่าตอบแทน 146,000 0 146,000

    ค่าใช้สอย 95,000 80,000 175,000

งบลงทุน 55,000 0 55,000

    ค่าครุภัณฑ์ 55,000 0 55,000

                                             รวม 1,281,360 80,000 1,361,360

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,861,240 0 0 1,861,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,861,240 0 0 1,861,240

งบดําเนินงาน 1,141,000 0 0 1,141,000

    ค่าตอบแทน 201,000 0 0 201,000

    ค่าใช้สอย 680,000 0 0 680,000

    ค่าวัสดุ 260,000 0 0 260,000

งบลงทุน 56,800 4,300,000 500,000 4,856,800

    ค่าครุภัณฑ์ 56,800 0 0 56,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,300,000 500,000 4,800,000

                                             รวม 3,059,040 4,300,000 500,000 7,859,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 310,000 310,000

    ค่าใช้สอย 310,000 310,000

                                             รวม 310,000 310,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 700,000 450,000 1,150,000

    ค่าใช้สอย 600,000 450,000 1,050,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 700,000 450,000 1,150,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 546,640 0 546,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 546,640 0 546,640

งบดําเนินงาน 456,500 70,000 526,500

    ค่าตอบแทน 106,500 0 106,500

    ค่าใช้สอย 340,000 70,000 410,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

                                             รวม 1,053,140 70,000 1,123,140

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 2,153,912 2,153,912

    งบกลาง 2,153,912 2,153,912

                                             รวม 2,153,912 2,153,912



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,234,336

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,230,532

แผนงานสาธารณสุข 1,245,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,361,360

แผนงานเคหะและชุมชน 7,859,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,150,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 1,123,140

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 2,153,912

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,928,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  6  พ.ศ. 2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง และโดยอนุมัติของนายอําเภอบรบือ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจํานวนรวมทังสิน 42,928,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
42,928,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดงมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอ บรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 75,597.38 80,119.00 67,300.00 4.01 % 70,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 131,049.83 102,127.48 97,700.00 0.31 % 98,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 10,400.00 15,240.00 6,200.00 45.16 % 9,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 217,047.21 197,486.48 171,200.00 177,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 989.40 1,707.20 3,000.00 -50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,240.00 1,690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 3,879.40 4,897.20 20,500.00 9,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 339,580.54 86,840.68 210,000.00 -28.57 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 339,580.54 86,840.68 210,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 366,500.00 185,400.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 405,173.80 287,930.00 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 771,673.80 473,330.00 450,000.00 500,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 12,608,382.76 9,168,948.40 10,030,100.00 4.02 % 10,433,100.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 4,484,897.61 4,410,565.24 4,180,500.00 9.96 % 4,596,740.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 160,094.53 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสุรา 0.00 2,187,513.41 2,451,490.60 2,005,500.00 20.77 % 2,421,980.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,975,451.81 4,222,931.31 4,385,500.00 7.22 % 4,701,980.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 91,955.12 61,573.61 60,500.00 8.26 % 65,500.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 261,507.43 122,056.57 185,100.00 -5.40 % 175,100.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,353,172.00 948,571.00 668,500.00 4.71 % 700,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 2,040.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 23,964,920.14 21,546,231.26 21,515,700.00 23,094,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 25,217,571.00 19,398,848.00 18,682,600.00 1.69 % 18,997,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 25,217,571.00 19,398,848.00 18,682,600.00 18,997,600.00

รวมทุกหมวด 0.00 50,514,672.09 41,707,633.62 41,050,000.00 42,928,000.00

วันทีพิมพ์ : 13/6/2560  10:48:47 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง

อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 42,928,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 177,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 70,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 98,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 9,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 250,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 250,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,094,400 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,433,100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,596,740 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 2,421,980 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,701,980 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 65,500 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 175,100 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 700,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 18,997,600 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,997,600 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 68,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 3,339,738 3,384,771 3,528,000 0 % 3,528,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 4,006,458 4,069,491 4,212,720 4,212,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,680,846 1,877,186 2,142,980 29.09 % 2,766,326

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 44,855 27,695 91,000 -50 % 45,500

เงินประจําตําแหน่ง 0 74,178 84,000 84,000 50 % 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 89,760 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 46,980 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 581,684 884,790 891,225 51.71 % 1,352,111

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 256,060 89,940 109,615 -49.48 % 55,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,774,363 2,963,611 3,318,820 4,345,317

รวมงบบุคลากร 0 6,780,821 7,033,102 7,531,540 8,558,037

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 47,404 372,000 744,000 -65.73 % 255,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าเช่าบ้าน 0 114,450 121,800 130,000 76.92 % 230,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,550 11,292 30,000 66.67 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 165,404 505,092 904,000 645,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 869,553 723,938.59 774,000 -3.36 % 748,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 28,600 15,030 60,000 0 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของรางวัญ  หรือเงินรางวัล 
 ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  
ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายการตังงบประมาณการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

-ค่าใช้จ่ายการตังงบประมาณการเลือก
ตัง ตังไว้ 300,000 บาท เพือเป็นค่าใช้
จ่ายสําหรับการเลือกตังของ อบต.ตามที
คณะกรรมการการเลือกตังกําหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่)

0 362,585 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการในการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบริหาร
จัดการทีดีหรือการดําเนินการตาม
โครงการ  5  ส.

0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 27,320 144,600 38.31 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่พักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมาของ
พนักกงานส่วนตําบล คณะบริหารฯและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โนนแดง ตังไว้ 200,000 บาท

0 56,958 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพของสมาชิกสภา  อบต.  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที  อบต.

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพของสมาชิกสภา  อบต. 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที  อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณค์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล

0 5,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐ

0 0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  
การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
 อบต.เคลือนทีพบประชาชน  การพัฒนา
ผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน 
 และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน
แบบบุรณาการ  และการส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการ
จักทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

0 0 80,000 80,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน และสนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ และ
การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชน

0 80,000 0 0 0 % 0

ค่าใช่จ่ายในการสํารวจ  รังวัด 0 0 23,540 28,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ  รังวัดแนวเขตที
สาธารณะประโยชน์และค่าดําเนินคดี 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ รังวัดแนวเขต
ท่สาธารณะประโยชน์และค่าดําเนินคดี 0 15,400 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเจ้าหน้าทีและสมาชิก  
อบต.

0 0 272,000 302,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเจ้าหน้าทีและสมาชิก  
อบต.หน่วยงานต่างๆในตําบลโนนแดง

0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของพนักงานเจ้าหน้าทีและสมาชิก 
อบต.หน่วยงานต่าง ๆ ในตําบลโนนแดง

0 561,370 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 24,000 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

โครงการการมีส่วร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองเพือการปฏิรูป 0 48,600 0 0 0 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการดําเนินการสอบ
แข่งขันเพือบรรจุเป็นพนักงานส่วน
ตําบลประจําปีงบประมาณ 2557 

0 152,722 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 73,495.68 81,238.09 86,000 -41.86 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 2,254,283.68 1,247,066.68 1,584,600 2,123,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 346,954 221,914 243,638 -38.43 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,880 66,362 66,362 -54.79 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 427,232.9 294,897.5 310,000 20.97 % 375,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 83,460 72,710 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุอืน 0 10,000 12,100 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 873,526.9 667,983.5 710,000 680,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 202,629.19 454,410.99 500,000 -4 % 480,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 7,131.76 2,516.53 5,000 200 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 14,107 9,666 10,000 155.59 % 25,559

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 189,892.9 102,817.52 150,000 26.67 % 190,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 413,760.85 569,411.04 665,000 710,559

รวมงบดําเนินงาน 0 3,706,975.43 2,989,553.22 3,863,600 4,158,559

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีทํางานระดับ 6-7 
จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 7,000 บาท 0 3,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

-ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางาน
-ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบบานเลือนกระจก
-ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบบานทึบ

0 0 22,000 36,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์โดยสาร
ขนาด 12 ทีนัง (เครืองยนต์
ดีเซล)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี (รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
จํานวน 1 คัน

0 1,230,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
ครบชุดแบบไม่ติดตังประจําท่ เช่น 
เครืองขยายเสียง ตู้ลําโพง ไมโครโฟน 
ฯลฯ เพือใช้ในห้องประชุมสภาและงาน
อืน ๆ ทีมีความจําเป็น ตังไว้ 100,000 
บาท

0 99,884.5 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
ครบชุดสําหรับติดตังรถยนต์ เช่น เครือง
ขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เพือ
ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและการปฏิบัติราชการของ อบต
.โนนแดง ตังไว้ 50,000 บาท

0 49,862 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุสือสาร (ชนิด
มือถือ) กําลังส่ง ไม่เกิน 5 วัตต์ จํานวน 
5 เครือง ๆละ 15,000  บาท ตังไว้ 
75,000 บาท

0 59,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือไมรโคโฟนพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 55,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24  ล้านพิก
เซล

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิก
เซล ตังไว้ 9,000  บาท

0 8,792 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองดับเพลิง 0 0 42,000 50,000 -100 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์ดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งนํา
ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ตังไว้  
35,000 บาท

0 28,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 
30,000  บาท

0 24,950 0 0 0 % 0

-เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด
-เครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)

0 0 20,000 85,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือรถเข็นตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  
ความกว้างจานตัดหญ้าขนาด  14  นิว  
จํานวน  1  เครือง

0 0 0 0 100 % 12,000

-ค่าจัดซือเลือยยนต์
-ค่าจัดซือรถเข็นตัดหญ้า 0 0 24,000 24,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงาน  ตังไว้ 80,000  บาท 0 70,409.05 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 31,471.03 40,000 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,574,997.55 139,471.03 265,000 167,000

รวมงบลงทุน 0 1,574,997.55 139,471.03 265,000 167,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 25,000 25,000 26.4 % 31,600

รวมรายจ่ายอืน 0 0 25,000 25,000 31,600

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 25,000 25,000 31,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 41,000 16,000 65,000 -53.85 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 41,000 16,000 65,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 41,000 16,000 65,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 12,103,793.98 10,203,126.25 11,750,140 12,945,196

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,434,100 1,503,117 1,986,360 -1.2 % 1,962,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 66,680 40,851 214,920 -58.12 % 90,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000 46,000 -8.7 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 310,779 372,540 372,540 56.8 % 584,160

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 81,990 72,540 85,160 -15.45 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,935,549 2,031,048 2,704,980 2,750,640

รวมงบบุคลากร 0 1,935,549 2,031,048 2,704,980 2,750,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 370,250 740,500 -74.68 % 187,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าเช่าบ้าน 0 107,250 108,900 240,000 4.17 % 250,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 19,200 24,858 46,000 8.7 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 126,450 504,008 1,026,500 587,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 65,500 142,064 210,000 -4.76 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบล 0 0 44,074 60,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 100,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล เช่น ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงและค่า
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล

0 27,660 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 6,300 20,000 200 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 93,160 192,438 290,000 560,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,434 5,199.05 40,000 150 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,000 49,530 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 37,440 155,400 175,000 -42.86 % 100,000

วัสดุอืน 0 10,000 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 86,874 210,129.05 270,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 306,484 906,575.05 1,586,500 1,447,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 
บาน  แบบมาตรฐาน(มอก.)จํานวน 4 ตู้
-ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางานระดับ 3-6
 จํานวน 2 ชุด

0 0 24,000 36,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 
บาน แบบ (มอก.)จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ 
5,300 บาท ตังไว้ 31,800 บาท

0 31,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารขนาด  2  
บาน  แบบมาตรฐาน  จํานวน  6  ตู้ๆละ  
6,000  บาท

0 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 125 ซีซี จํานวน 
1 คัน ๆละ 48,000 บาท

0 48,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
-ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)
-ค่าจัดซือเครืองพิมพ์

0 0 85,500 91,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 
30,000 บาท

0 24,990 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 
15,000 บาท

0 12,950 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดอิงเจ๊ตสี  
จํานวน  1  เครือง 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 1,000 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 117,740 110,500 157,000 91,000

รวมงบลงทุน 0 117,740 110,500 157,000 91,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

รวมงานบริหารงานคลัง 0 2,359,773 3,048,123.05 4,448,480 4,289,140

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 14,463,566.98 13,251,249.3 16,198,620 17,234,336

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการทําโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 0 0 25,000 120,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,000 120,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,000 120,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 25,000 120,000 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 162,150 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
เพิมศักยภาพ 0 0 120,000 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
เพิมศักยภาพหรือฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการลดและ
ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และวันสงกรานต์

0 95,598 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการลดและ
ป้องกันอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล
วันปีใหม่และวันสงกรานต์

0 0 8,400 10,000 700 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์  อป
พร. 0 0 5,400 5,400 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ อป
พร.ตําบลโนนแดง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 257,748 133,800 165,400 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0 257,748 133,800 165,400 260,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 257,748 133,800 165,400 260,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 257,748 158,800 285,400 260,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 279,778 415,723 660,000 26.45 % 834,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 7,460 11,185 70,700 -50 % 35,350

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 12,138 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 146,960 202,470 203,350 -42.29 % 117,350

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 14,800 24,000 40,000 0 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 448,998 665,516 1,016,050 1,069,300

รวมงบบุคลากร 0 448,998 665,516 1,016,050 1,069,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 325,250 660,000 -77.27 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 32,850 36,000 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 32,850 361,250 720,000 285,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 36,000 117,800 120,000 -50 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมศักยภาพ
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเพิม
ศักยภาพการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
งานมหกรรมการศึกษา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
งานมหกรรมการศึกษา เพือจ่ายเป็นค่า
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
เกียวข้องกับงานการศึกษา

0 40,000 0 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน 0 0 9,438 40,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย ๆ อืน

0 20,580 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้
แก่บุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็ก 0 0 49,500 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 96,580 176,738 320,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 68,768 0 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,996,188.24 2,213,400 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 99,900 94,949 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 65,000 15,500 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 233,668 2,106,637.24 2,358,400 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 363,098 2,644,625.24 3,398,400 615,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้กระจกแบบบานเลือน 0 0 11,000 11,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้กระจกแบบบานเลือน  จํานวน 
 2  ตู้ๆละ 5,500  บาท 0 0 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางานระดับ3-5 
จํานวน 1 ชุด  ตังไว้ 6,000 บาท 0 3,180 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  จํานวน  1  เครือง 0 0 0 0 100 % 35,000

เครืองคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 1,600 20,000 50 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,180 12,600 61,000 76,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัดบ้านดอนพยอม  ตามแบบแปลนของ 
 อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัดบ้านหนองแวง  ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัดบ้านเหล่าตามา  ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัดป่ากุงหนา  ตามแบบแปลนของ  อบ
ต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัดหนองทุ่มวราราม  ตามแบบแปลน
ของ  อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อบต.โนนแดง  ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 410,000

รวมงบลงทุน 0 3,180 12,600 61,000 486,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 3,352,000 3,660,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 3,352,000 3,660,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 3,352,000 3,660,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 815,276 6,674,741.24 8,135,450 2,170,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ 0 0 30,000 70,000 114.29 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวัน
เด็ก

0 99,990 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน 0 0 1,324,400 1,400,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้
ศุนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จํานวน 6 ศูนย์ 
จํานวน
 250 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน

0 923,357.5 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โนนแดง

0 0 0 0 100 % 504,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด

0 0 0 0 100 % 1,400,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง 0 0 453,600 504,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนแดง เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหารให้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 90 คน ๆ ละ 
20 บาท 280 วัน

0 305,632.5 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 0 0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,328,980 1,808,000 2,009,000 2,089,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 1,956,042.35 0 0 100 % 2,311,232

รวมค่าวัสดุ 0 1,956,042.35 0 0 2,311,232

รวมงบดําเนินงาน 0 3,285,022.35 1,808,000 2,009,000 4,400,232

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 3,352,000 0 0 100 % 3,620,000

รวมเงินอุดหนุน 0 3,352,000 0 0 3,620,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 3,352,000 0 0 3,620,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 6,637,022.35 1,808,000 2,009,000 8,020,232

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 40,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 0 0 40,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 7,452,298.35 8,482,741.24 10,144,450 10,230,532

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 116,008 163,680 21.38 % 198,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 116,008 173,680 208,680

รวมงบบุคลากร 0 0 116,008 173,680 208,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 30,000 60,000 -75 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 4,000 50 % 6,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 79,000 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 5,000 32,500 32,500 176.92 % 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆ 0 0 120,409.3 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆภายในเขตตําบล 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์กู้
ชีพ  กู้ภัย  (EMS) 0 0 568,400 586,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์กู้
ชีพ กู้ภัย (EMS) 0 0 0 0 100 % 586,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการ
กําจัดขยะและสิงปฏิกูล

0 0 0 17,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการ
กําจัดขยะและสิงปฏิกูลภายในหมู่บ้าน
และตําบล

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 11,408 0 0 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 16,408 721,309.3 856,000 956,000

รวมงบดําเนินงาน 0 16,408 751,309.3 935,000 1,017,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 16,408 867,317.3 1,128,680 1,245,680

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 42,040 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 3,140 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 45,180 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 45,180 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆ ภายในเขตตําบล เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือทรายอะเบท 
สารเคมีพร้อมนํามันเชือเพลิงผสมฉีด
พ่นยุงลายเพือป้องกันโรคไข้เลือดออก

0 191,200 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์กู้
ชีพ กู้ภัย (EMS) 0 570,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 761,400 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 761,400 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 16,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,200 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 16,200 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 822,780 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 839,188 867,317.3 1,128,680 1,245,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 245,387 331,260 490,320 43.73 % 704,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 10,430 13,268 56,000 -28.57 % 40,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 180,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 255,817 344,528 546,320 985,360

รวมงบบุคลากร 0 255,817 344,528 546,320 985,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 50,000 100,000 -50 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 160,000 146,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 32,500 80,000 -37.5 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแซมทีอยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ 0 0 80,000 80,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,140 7,300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 3,140 119,800 205,000 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0 3,140 169,800 365,000 241,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางานระดับ 2-5  
จํานวน  1  ชุด 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางานระดับ 3-5 
จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 5,500 0 3,180 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  พร้อม
เครืองพิมพ์  จํานวน  1  ชุด 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์  จํานวน  1  
เครือง 0 0 0 0 100 % 9,000

เครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 0 0 30,000 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,180 30,000 46,000 55,000

รวมงบลงทุน 0 3,180 30,000 46,000 55,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 262,137 544,328 957,320 1,281,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับ การซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาสตามโครงการบ้านท้องถินไทย 
เทิดไท้องค์ราชัน

0 80,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแซมทีอยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส  ตามโครงการบ้านท้องถินไทย  
เทิดไท้องค์ราชัน

0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 80,000 0 0 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 80,000 0 0 80,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 80,000 0 0 80,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 342,137 544,328 957,320 1,361,360

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 462,105 517,791 937,050 32.29 % 1,239,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 17,490 67,486 147,800 -45.87 % 80,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 273,710 363,536 469,056 0.12 % 469,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 72,888 72,544 72,544 -0.75 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 826,193 1,021,357 1,626,450 1,861,240

รวมงบบุคลากร 0 826,193 1,021,357 1,626,450 1,861,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 22,500 286,000 608,000 -79.44 % 125,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,400 15,685 27.51 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 22,700 18,400 40,000 -10 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,315 4,315 363.5 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 45,200 317,115 668,000 201,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 239,504 162,350 176,000 -54.55 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน 0 0 1,600 40,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล เช่น ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง และค่า
อบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล

0 5,548 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 1,900 15,000 3,633.33 % 560,000

รวมค่าใช้สอย 0 245,052 165,850 231,000 680,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 178,154 139,403 180,000 0 % 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุอืน 0 27,000 650 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 205,154 140,053 200,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0 495,406 623,018 1,099,000 1,141,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบติดผนัง 
3  ชุด
-ค่าจัดซือตู้เชือมไฟฟ้า 1 ชุด
-ค่าจัดซือไฟเบอร์ตัดเหล็ก

0 0 95,800 100,500 -100 % 0

ค่าจัดซือชุดสัญญาณไฟกระพริบ 
(พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร จํานวน 3 
ชุดๆละ 33,000 บาท รวมเป็นเงิน 
99,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือประตูฟุตบอลแบบมาตรฐาน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   จํานวน  2  ชุด 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือกล้องวัดมุม  พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 0 0 96,000 96,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเทปสเตนเลส  มีความยาว 100  
เมตร เนือเทปผลิตจากสเตนเลส  ปลาย
สายเทปมีวัสดุหุ้มเพือลดแรงกด  และ
ป้องกันการหักงอของเนือเทป ด้ามจับมี
ปุ่มยาง ช่วยให้จับกระชับและป้องกัน
การลืนขณะใช้งาน

0 0 0 0 100 % 9,000

ค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียม(แบบชัก) 
ทําด้วยอลูมิเนียม  ความยาว  5  เมตร  
สามารถเลือนขึน-ลงได้  มีขีดแบ่งค่าเป็น
รูปตัวอี ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร 
โดยมีตัวเลขกํากับทุก 10  เซนติเมตา  
จํานวน 1  เครือง

0 0 0 0 100 % 2,800

วันทีพิมพ์ : 13/6/2560  10:49:22 หน้า : 25/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง  สามารถวัด
ระยะได้ถึง  10  กิโลเมตร  เส้นผ่าศูนย์
กลางวงล้อมีขนาดไม่เล็กกว่า  318  มม. 
 มีขาตังยันพืนขณะหยุดนิง  ตัวเครือง
สามารถพับครึงได้เพือสะดวกในการ
เคลือนย้าย  ระบบแสดงระยะสามารถ
เซ็ตศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง  คือ  ทีส่วนบน
ของด้ามจับและทีมิเตอร์  จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 
30,000 บาท

0 30,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ทีใช้ในส่วนโยธาจํานวน 
1 เครืองๆละ
15,000 บาท

0 15,000 0 0 0 % 0

-เครืองคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

0 0 0 45,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือศาลพระภูมิ  พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 19,199 20,138.51 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 163,199 311,938.51 381,500 56,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 224,600 231,800 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างภายใน
ตําบลโนนแดง ตังจ่ายเป็น 80,000 บาท 0 80,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 80,000 224,600 231,800 0

รวมงบลงทุน 0 243,199 536,538.51 613,300 56,800
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 99,675.85 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 99,675.85 100,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 99,675.85 100,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 1,564,798 2,280,589.36 3,438,750 3,059,040

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดงหมู่ที 
1 จํานวน 1 โครงการเป็นเงิน 100,000 
บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงพ้อมอุปกรณ์ครบชุดบ้านโนนแดง หมู่
ที 19

0 0 248,500 250,000 -100 % 0

10.โครงการก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกุง หมู่ที 6 
จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 
บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
ทางบ้านดอนพยอม  หมู่ที 4  เขตติดต่อ
บ้านคู่ใหญ่ตําบลวังไชย

0 0 96,000 100,000 -100 % 0

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเหล่าตามา  
หมู่ที 5

0 0 98,500 100,000 -100 % 0

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที 
7 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0
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12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านศาลา หมู่ที 8 ถึงบ้าน
หัวขัว จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

12.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันคู
ลําห้วยกุดเหลือง  บ้านโคกกุง  หมู่ที 6 0 0 96,000 100,000 -100 % 0

13.โครงการบุกเบิกถนนดิน  สายทาง
คันคูลําห้วยกุดเหลือง  (บ้านโคกกุง  หมู่
ที 6) ถึงสามแยกถนนลูกรังบ้านดอน
พยอม

0 0 91,700 100,000 -100 % 0

13.โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลง
ลูกรัง ถนนด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
บ้านศาลาหมู่ที 8 จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

14.โครงการก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทองหมู่ที 
9 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

14.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
ทางบ้านหนองทุ่ม  หมู่ที 7 ถึงเขตติดต่อ
บ้านโนนราษี

0 0 97,000 100,000 -100 % 0

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองทุ่ม  หมู่
ที 7

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

15.โครงการก่อสร้างถนนถอนกรีเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านบ้านป่ากุงหนา หมู่ที 
10 เริมต้นจากบ้านนางประยูร ลิละคร 
ถึงข้างบ้านนางหนูคิด เจริญใจ จํานวน 
1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 98,000 0 0 0 % 0

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศาลา  หมู่ที 8 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่ากุงหนา หมู่
ที 10 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0
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17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านมะขามหวาน หมู่ที 
11 ถึงสามแยกถนนสายทางบ้านหนอง
แวงถึง ถนนลาดยาง จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถมดิน) 
หนองอีแร้ง  บ้านโนนทอง  หมู่ที 9 0 0 97,400 100,000 -100 % 0

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านป่ากุงหนา  
หมู่ที  10

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

18.โครงการยกร่องพูนดิน ถนนสายทาง
บ้านมะขามหวาน หมู่ที 11  จํานวน 1 
โครงการ
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านมะขามหวาน  
หมู่ที 11

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

19.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย
การเสริมผิวทางลงหินคลุกสายทางบ้านอุ
ดมสินธิ
หมู่ที 12 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
288,000 บาท

0 285,000 0 0 0 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง
บ้านโนนแดง  หมู่ 1 ถึงคันคูลําห้วยปอ
พาน

0 0 96,500 100,000 -100 % 0

2.โครงการขุดลอกสระห้วยใหญ่ บ้าน
โนนแดง หมู่ที 1 จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที 13 
ถึงบ้านโนนทองหมู่ที 9 จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

20.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
ทางบ้านมะขามหวาน  หมู่ที 11  ถึง
ถนนทางหลวง  หมายเลข  219

0 0 93,500 100,000 -100 % 0
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21.โครงการขุดลอกสระหนองน้อย บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที 13 จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 98,000 0 0 0 % 0

21.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหอ
ถังสูง  บ้านอุดมสินธิ  หมู่ที 12 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่
ที 14 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

22.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
การเสริมผิวทางลงหินคลุก  สายทางบ้าน
อุดมสินธิ  หมู่ที 12  ถึงบ้านดอนพยอม  
หมู่ที 4

0 0 98,200 100,000 -100 % 0

23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สานทางบ้านโนนสะอาด  หมู่ที 
13 ถึง บ้านโนนทอง  หมู่ที 9

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

23.โครงการขุดลอกสระหนองนํา
สาธารณะประจําหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที 14 จํานวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

24.โครงการเจาะบ่อนําบาดาลและติดตัง
เครืองสูบนําบาดาล พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด บ้านศรีโพธิทอง หมู่ที 15 จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 198,500 0 0 0 % 0

24.โครงการบุกเบิกถนนดิน  สายทาง
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 13  ถึงคันคู
ลําห้วยดอนนําจันทร์

0 0 97,000 100,000 -100 % 0

25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทางบ้านโนนสว่าง  หมู่ที 14  
ถึง บ้านหนองบัว

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

25.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านอุดมชัย
หมู่ที 16 สถานทีดําเนินการภายใน
บริเวณวัด (ตามแบบและรายละเอียด อบ
ต.โนนแดงกําหนด) จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 348,000 0 0 0 % 0
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26.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนสว่างหมู่ที 14

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ถอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนธรรม หมู่ที 17  จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

27.โครงการยกร่องพูนดิน ถนนใน
แปลงเกษตรกรรม บ้านโนนธรรม หมู่ที 
17 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 98,000 0 0 0 % 0

27.โครงการวางท่อเมนนําประปา  ภาย
ในหมู่บ้าน บ้านศรีโพธิทอง  หมู่ที 15 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศรีโพธิทอง  
หมู่ที 15

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านอุดมชัย  หมู่ที 
16

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

29.โครงการขุดลอกสระนําหนองหิน
ลาด บ้านนาเจริญ หมู่ที 18 จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 98,000 0 0 0 % 0

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังดดย
การเสริมผิวทางลงหินคลุก  ถนนรอบป่า
สาธารณะโคกเหล่ายาว  บ้านโนนแดง  
หมู่ที 1

0 0 98,200 100,000 -100 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที 
2 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินทังสิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

30.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
การเสริมผิวทางลงหินคลุก  สายทางบ้าน
อุดมชัย  หมู่ที 16  ถึงลําห้วยอีเป

0 0 98,200 100,000 -100 % 0

30.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายคันคูลําห้วยปอพาน บ้านโนน
แดง หมู่ที 19 จํานวน 1 โครงการ เป็น
เงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0
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31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทางบ้านศาลา  หมู่ที 20  ถึง 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 13

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

31.โครงการเจาะบ่อนําบาดาล บ้านโนน
แดง หมู่ที 19 จํานวน 1 โครงการ เป็น
เงิน 80,000 บาท

0 80,000 0 0 0 % 0

32.โครงการก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านศาลา หมู่ที 20 ถึง 
โคกดินแดง จํานวน 1 โครงการ เป็น
เงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

32.โครงการบุกเบิกถนนดิน  สายทาง
บ้านศาลา  หมู่ที 20 ถึงคันคูลําห้วยดอน
นําแก้ว

0 0 95,700 100,000 -100 % 0

33.โครงการซ่อมแซมถนนดินรอบป่า
สาธารณะโคกหินร่องด้านทิศตะวันออก  
โดยการเสริมผิวทางลงลูกรัง

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

33.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังคันคูลําห้วยดอนนําแก้ว บ้านศาลา 
หมู่ที 20 จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

34.โครงการซ่อมแซมถนนดิน  สายทาง
คุ้มโนนหญ้าคา  หมู่ที 15  ถึงบ้านนา
เจริญ  หมู่ที 18

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

34.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ (ถมดิน) 
บริเวณด้านหลัง องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง จํานวน 1 โครงการ เป็น
เงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

35.โครงการขุดบ่อขยะโคกหินร่อง 0 0 34,700 35,000 -100 % 0

35.โครงการจ้างเหมาติดตังกล้องวงจร
ปิด CCTV ภายในบริเวณทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง  
จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 
บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

36.โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีต  ด้าน
ทิศตะวันตกบริเวณองค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง

0 0 99,000 100,000 -100 % 0
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36.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานพระ
พุทธรูปภายในบริเวณทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนแดง จํานวน 1 
โครงการ เป็นจํานวนเงิน 80,000  บาท

0 79,500 0 0 0 % 0

37.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง 0 0 298,000 300,000 -100 % 0

37.โครงการย้ายหอประปาถังสูง พร้อม
ติดตังทีแห่งใหม่ ภายในบริเวณทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง 
จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 80,000 
บาท

0 79,244 0 0 0 % 0

4.โครงการขุดลอกลําห้วยหนองเลิง บ้าน
หัวหนอง หมู่ที 2 จํานวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก สายทางบ้านนา
เจริญ  หมู่ที 18  ถึงสามแยกถนนลูกรัง
บ้านดนนทอง

0 0 198,463 200,000 -100 % 0

5.โครงการบุกเบิกถนนดินรอบป่า
สาธารณะโคกเห็ดไค  บ้านหัวหนอง  
หมู่ที 2

0 0 92,000 100,000 -100 % 0

5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวง หมู่ที 3 เป็นเงิน 200,000 
บาท

0 198,000 0 0 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านดอนพยอมหมู่ที 4 ถึง
บ้านโนนเกษตร เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

6.โครงการขุดลอกลําห้วยหนองเลิง  
(ช่วงที 2)  บ้านหัวหนอง  หมู่ที 2 0 0 94,500 100,000 -100 % 0

7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองแวง  หมู่ที 3

0 0 99,000 100,000 -100 % 0
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7.โครงการย้ายหอประปาถังสูง พร้อม
ติดตังทีแห่งใหม่ บ้านดอนพยอม หมู่ที 4 
สถานทีดําเนินการภายในบริเวณวัด 
จํานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 80,000 
บาท

0 79,000 0 0 0 % 0

8.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
การเสริมผิวทางลงหินคลุกถนนรอบหมู่
บ้าน  บ้านหนองแวง  หมู่ที 3

0 0 98,200 100,000 -100 % 0

9.โครงการก่อสร้างฝายนําล้นแบบรถ
ยนต์วิงผ่านได้  ลําห้วยผักหนาม  บ้าน
โนนธรรม  หมู่ที  17

0 0 548,000 550,000 -100 % 0

9.โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านเหล่าตามา หมู่ที 5 จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสว่าง  ม.14 กว้าง 1.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 137.00  เมตร  
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  137 ตาราง
เมตร

0 0 0 0 100 % 87,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนแดง  ม
.19  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ยาว  45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศาลา  ม.20 
จุดที  1  กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 51.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  153.00 ตารางเมตร  จุดที 
 2  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 ยาว 6.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  24.00  ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศาลา  ม.20 
จุดที  1  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 30.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  120.00 ตารางเมตร  จุดที 
 2  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 ยาว 9.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  36.00  ตารางเมตร  จุดที  3  
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 6.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  24.00  ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกุง  ม.6 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนพยอม  ม
.4 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180  ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ  ม
.18 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม  ม
.17 กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 59.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  177  ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม  ม
.17 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด  ม
.13 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่ากุงหนา  ม
.10 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะขามหวาน  
ม.11 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีโพธิทอง  ม
.15 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม  ม.7 
กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 59.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  177 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง ม.2 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมชัย  ม.16 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมสินธิ  ม
.12 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง  บ้านมะขามหวาน  ม.11 
ถึงสามแยกถนนสายบ้านหนองแวง  
เชือมทางหลวงหมายเลข 219 กว้าง 
5.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 
36.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  
180 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บ้านศาลา  ม.8 ถึงบ้านหัว
ขัว  ตําบลโนนราษี กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 70.00  เมตร  
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  350 ตาราง
เมตร

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บ้านเหล่าตามา  ม.5 ถึง
บ้านเขวาไร่  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างรัว  ด้านทิศตะวันออก
ป่าสาธารณะโคกหินร่อง  (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที  อบต.โนนแดง  
กําหนด)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีต  ด้านทิศ
ตะวันตกบริเวณองค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  ระยะทาง  80  เมตร  
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ  ภาย
ในองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง  
(ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

0 0 0 0 100 % 400,000
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โครงการขยายปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสูง  บ้านโนนสว่าง  ม.14  
ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด

0 0 0 0 100 % 72,000

โครงการขยายปรับปรุงสนามฟุตบอล
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง  ตาม
แบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม.1 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร  
ยาว 71.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  284 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  ม
.3 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร  
ยาว 71.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  284 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
ด้านหลังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม  
บ้านโนนแดง ม.1  โดยการเสริมผิวทาง
ลงหินคลุก  กว้าง 4.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  235.00  
เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านนาเจริญ  ม.18  ถึงบ้านโนนทอง  ม
.9  โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  
กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.12  
เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านโนนแดง  ม.19  ถึงป่าสาธารณะ
โคกเหล่ายาว  โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านป่ากุงหนา  ม.10  ถึงบ้านห้วยหลาว 
 ตําบลหนองเรือ  โคยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านศรีโพธิทอง  ม.15  ถึงสามแยก
ถนนลูกรังรอบป่าสาธารณะโคกกุงย่อง  
โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง  
4.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.12  เมตร  
ยาว  235.00  เมตร  หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  112.80  ลูกบาศก์
เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านหัวหนอง ม.2  ถึงเขตติดต่อบ้านดง
ม่วง  ตําบลสําโรง  กว้าง 4.00  เมตร  
ยาว  895.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  
เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
537.00  ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านอุดมชัย  ม.16  ถึงป่าสาธารณะโคก
เห็ดไค  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
895.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร 
 หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
537.00  ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่
บ้าน  บ้านหนองแวง  ม.3  โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  112.80  ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง
บ้านโนนสะอาด  ม.13  ถึงสามแยก
ถนนลาดยางบ้านโนนทอง  ม.9  เชือม
บ้านตลาดม่วง  โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนคันคูหนองเหล่า  (ทางนํา
เข้า)  บ้านอุดมสินธิ  ม.12  ท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Dia. 
0.60  เมตร (มอก)  จํานวน  70  ท่อน  
กําแพงปากท่อ  ขนาด  1-0.60  เมตร  
จํานวน  2  ด้าน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนลูกรังคันคูลําห้วยกุดเหลือง  
บ้านโคกกุง  ม.6  ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด Dia. 0.80 เมตร (มอ
ก)  จํานวน  18  ท่อน  กําแพงปากท่อ
ขนาด  1- 0.80  เมตร  จํานวน  6  ด้าน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนลูกรังสายทางบ้านดอนพยอม 
 ม.4  ถึงบ้านหนองบัว  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  Dia.  1.00  
เมตร (มอก)  จํานวน  26  ท่อน  
กําแพงปากท่อ  ขนาด  2-O  1.00  
เมตร  จํานวน  2  ด้าน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสว่าง  ม
.14 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 
x 1.00  เมตร  จํานวน  36  ท่อน

0 0 0 0 100 % 41,000
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รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,016,244 4,450,263 4,535,000 4,300,000

รวมงบลงทุน 0 4,016,244 4,450,263 4,535,000 4,300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 614,398.6 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 614,398.6 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 614,398.6 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 4,630,642.6 4,450,263 4,535,000 4,300,000

งานบําบัดนําเสีย

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านดอนพยอม  หมู่ที 4 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

2.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านเหล่าตามา  หมู่ที 5 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

28.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน บ้านนาเจริญหมู่ที 18  จํานวน 1 
โครงการ
เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

3.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านโนนทอง  หมู่ที 9 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

4.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านป่ากุงหนา  หมู่ที 10 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

8.โครงการวางท่อระบายนําภายในหมู่
บ้าน บ้านเหล่าตามา หมู่ที 5  จํานวน 1 
โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนําล้นแบบรถยนต์
วิงผ่านได้  บ้านโนนทอง  ม.9  ขนาดผิว
ทางกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  12.00  
เมตร

0 0 0 0 100 % 300,000
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักนําเสียภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองทุ่ม  ม.7  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 x 
1.00  เมตร  จํานวน  77  ท่อน  พร้อม
บ่อพักนําเสีย  จํานวน  5  บ่อ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักนําเสียภายในหมู่บ้าน  
บ้านเหล่าตามา  ม.5  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 x 
1.00  เมตร  จํานวน  77  ท่อน  พร้อม
บ่อพักนําเสีย  จํานวน  5  บ่อ

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 198,000 396,000 400,000 500,000

รวมงบลงทุน 0 198,000 396,000 400,000 500,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 198,000 396,000 400,000 500,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 6,393,440.6 7,126,852.36 8,373,750 7,859,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0 0 100,000 100,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 13/6/2560  10:49:23 หน้า : 42/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงาน
เศรษฐทรัพย์ปีใหม่อําเภอบรบือ 0 0 40,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 140,000 180,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 140,000 180,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 140,000 180,000 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าจัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน  การส่งเสริมการเพิมรายได้
ภายในหมู่บ้าน  ตําบล

0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
บําบัดทุกข์  บํารุงสุข  ABC (Area 
Based Callaborative Research)

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมครอบ
ครัวหรือการพัฒนาคุณภาพกล่มสตรี 0 180,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมครอบ
ครัวหรือการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรี 0 0 0 0 100 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงาน
เศรษฐทรัพย์ปีใหม่อําเภอบรบือ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงาน
เศรษฐทรัพย์ปีใหม่อําเภอบรอบือ 0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการฝายชะลอนําอําเภอละ 61 ฝาย 
เพือเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0 0 100,000 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดตังลูกเสือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติสร้างความรักความ
สมานสามัคคีเพือความปรองดองของคน
ในชาติ

0 0 209,640 210,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 320,000 309,640 310,000 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0 320,000 309,640 310,000 310,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 320,000 309,640 310,000 310,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 320,000 449,640 490,000 310,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิธีทางศาสนาและ
งานประเพณีทีสําคัญของทุกปี 0 0 0 37,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของวัดในเขตตําบลโนนแดง 0 0 10,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 47,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 47,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 10,000 47,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 708,270 713,000 -15.85 % 600,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เพือ
ใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาปีใหม่อําเภอ 
กีฬาจังหวัดและกีฬานักเรียน เยาวชน 
ประชาชนและพนักงานส่วนตําบล สมาชิ
กอบต.

0 772,646 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 772,646 708,270 713,000 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 100,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 772,646 708,270 713,000 700,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 772,646 708,270 713,000 700,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิธีทางศาสนาและ
งานประเพณีท่สําคัญของทุกปีเพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีของหมู่
บ้าน

0 155,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิธีทางศาสนาและ
งานประเพณีทีสําคัญของทุกปี 0 0 0 0 100 % 350,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของวัดในเขตตําบลโนนแดง 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของวัดในเขตตําบลโนนแดง เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา อาทิ วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา

0 25,000 0 0 0 % 0

โครงการฟ้อนรํางานเฉลิมฉลอง 150 ปี 
มหาสารคาม 0 0 45,000 45,000 -100 % 0

โครงการวันลอยกระทง 0 0 249,500 250,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 180,000 294,500 295,000 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0 180,000 294,500 295,000 450,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 180,000 294,500 295,000 450,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 952,646 1,012,770 1,055,000 1,150,000

วันทีพิมพ์ : 13/6/2560  10:49:23 หน้า : 46/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 240,810 294,675 585,240 -32.91 % 392,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 1,400 11,185 36,000 -50 % 18,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 118,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 50,600 112,800 117,500 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 14,800 24,000 24,000 -25 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 307,610 442,660 804,740 546,640

รวมงบบุคลากร 0 307,610 442,660 804,740 546,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 50,000 100,000 -67.5 % 32,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -70 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 0 25,500 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,000 25 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 25,500 86,000 150,000 106,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของศัตรูพืชและโรคสัตว์ 0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดของศัตรูพืชและโรคสัตว์ 0 0 0 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 90,000 70,000 70,000 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบลโนนแดง 0 0 10,000 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรภายในตําบล 0 80,000 0 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรภายในตําบลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาปศุสัตว์ 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 170,000 130,000 340,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 7,600 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 12,630 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,230 30,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 195,500 236,230 520,000 456,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางานระดับ 3-5 
จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 5,500 บาท 0 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือตู้เย็น 0 0 0 6,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้เย็นใช้ในการเก็บยาและวัคซีน
เพือใช้เป็นจุดกระจายวัคซีนประจําตําบล
จํานวน1 เครือง

0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครืองๆละ 
30,000 บาท

0 30,000 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 2,250 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 37,750 0 41,500 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ในพืนที  
อยต.โนนแดง 0 0 99,000 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์แลกเปลียนเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ในพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนแดง งบประมาณ
ตังไว้ 200,000 บาท

0 199,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 199,000 99,000 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 236,750 99,000 141,500 50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 739,860 777,890 1,466,240 1,053,140
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพือส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ

0 70,000 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 70,000 0 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 70,000 0 70,000 70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 70,000 0 70,000 70,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 809,860 777,890 1,536,240 1,123,140

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 111,820 110,608 180,900 1.67 % 183,912

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 90,000 98,000 114,000 5.26 % 120,000

สํารองจ่าย 0 2,357,236.2 1,635,770 1,635,770 -38.87 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 428,290 320,928 539,230 11.27 % 600,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 192,255 223,674 225,100 11.06 % 250,000
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 203,290 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 0 3,382,891.2 2,388,980 2,695,000 2,153,912

รวมงบกลาง 0 3,382,891.2 2,388,980 2,695,000 2,153,912

รวมงบกลาง 0 3,382,891.2 2,388,980 2,695,000 2,153,912

รวมแผนงานงบกลาง 0 3,382,891.2 2,388,980 2,695,000 2,153,912

รวมทุกแผนงาน 0 35,213,776.13 35,060,568.2 42,864,460 42,928,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง
อําเภอ บรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,928,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,945,196 บาท
งบบุคลากร รวม 8,558,037 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,212,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,528,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,345,317 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,766,326 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,500 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,352,111 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,380 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,158,559 บาท
ค่าตอบแทน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 255,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 230,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,123,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 748,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัญ  หรือเงินรางวัล  ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการตังงบประมาณการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการทีดีหรือการดําเนินการตาม
โครงการ  5  ส.

จํานวน 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพของสมาชิกสภา  อบต. หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที  อบต.โนนแดง

จํานวน 150,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐ

จํานวน 25,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  อบต.เคลือนทีพบประชาชน  การ
พัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบบุรณาการ  และการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ  รังวัดแนวเขตทีสาธารณะประโยชน์และค่าดําเนินคดี จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเจ้าหน้าทีและ
สมาชิก  อบต.หน่วยงานต่างๆในตําบลโนนแดง

จํานวน 400,000 บาท

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

จํานวน 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 375,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 25,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,559 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,559 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 190,000 บาท
งบลงทุน รวม 167,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 167,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือไมรโคโฟนพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 55,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24  ล้าน
พิกเซล

จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซืออุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือรถเข็นตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  ความกว้างจานตัดหญ้าขนาด  14  
นิว  จํานวน  1  เครือง

จํานวน 12,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 31,600 บาท
รายจ่ายอืน รวม 31,600 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 31,600 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,289,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,750,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,750,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,962,480 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 584,160 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,447,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 587,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 187,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารขนาด  2  บาน  แบบมาตรฐาน  จํานวน  6  
ตู้ๆละ  6,000  บาท

จํานวน 36,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดอิงเจ๊ตสี  จํานวน  1  เครือง จํานวน 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพหรือฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

จํานวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.ตําบลโนนแดง จํานวน 30,000 บาท
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,170,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,069,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,069,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 834,600 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 35,350 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,350 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเพิมศักยภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็ก จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 486,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้กระจกแบบบานเลือน  จํานวน  2  ตู้ๆละ 5,500  บาท จํานวน 11,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จํานวน  1  เครือง จํานวน 35,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 410,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดบ้านดอนพยอม  ตามแบบแปลน
ของ  อบต.โนนแดง

จํานวน 50,000 บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดบ้านหนองแวง  ตามแบบแปลน
ของ  อบต.โนนแดง

จํานวน 90,000 บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดบ้านเหล่าตามา  ตามแบบแปลน
ของ  อบต.โนนแดง

จํานวน 90,000 บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดป่ากุงหนา  ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

จํานวน 90,000 บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดหนองทุ่มวราราม  ตามแบบ
แปลนของ  อบต.โนนแดง

จํานวน 50,000 บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โนนแดง  ตามแบบแปลนของ 
 อบต.โนนแดง

จํานวน 40,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,020,232 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,400,232 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,089,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.โนนแดง

จํานวน 504,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัด

จํานวน 1,400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 35,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,311,232 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,311,232 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 3,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,620,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,245,680 บาท
งบบุคลากร รวม 208,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 208,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 198,680 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,017,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 956,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆภายในเขตตําบล จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (EMS) จํานวน 586,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการ
กําจัดขยะและสิงปฏิกูลภายในหมู่บ้านและตําบล

จํานวน 20,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,281,360 บาท
งบบุคลากร รวม 985,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 704,760 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,600 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 241,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีทํางานระดับ 2-5  จํานวน  1  ชุด จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  พร้อมเครืองพิมพ์  จํานวน  1  ชุด จํานวน 30,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์  จํานวน  1  เครือง จํานวน 9,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส  ตามโครงการบ้านท้องถินไทย  เทิดไท้องค์ราชัน

จํานวน 80,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,059,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,861,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,861,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,239,640 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 469,600 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,141,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 125,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 560,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
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งบลงทุน รวม 56,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,800 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซือเทปสเตนเลส  มีความยาว 100  เมตร เนือเทปผลิตจากสเตนเลส  
ปลายสายเทปมีวัสดุหุ้มเพือลดแรงกด  และป้องกันการหักงอของเนือเทป 
ด้ามจับมีปุ่มยาง ช่วยให้จับกระชับและป้องกันการลืนขณะใช้งาน

จํานวน 9,000 บาท

ค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียม(แบบชัก) ทําด้วยอลูมิเนียม  ความยาว  5  เมตร  
สามารถเลือนขึน-ลงได้  มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัวอี ละเอียดช่องละ 1 
เซนติเมตร โดยมีตัวเลขกํากับทุก 10  เซนติเมตา  จํานวน 1  เครือง

จํานวน 2,800 บาท

ค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง  สามารถวัดระยะได้ถึง  10  กิโลเมตร  เส้นผ่าศูนย์
กลางวงล้อมีขนาดไม่เล็กกว่า  318  มม.  มีขาตังยันพืนขณะหยุดนิง  ตัว
เครืองสามารถพับครึงได้เพือสะดวกในการเคลือนย้าย  ระบบแสดงระยะ
สามารถเซ็ตศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง  คือ  ทีส่วนบนของด้ามจับและทีมิเตอร์  
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 15,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสว่าง  ม.14 กว้าง 1.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 137.00  เมตร  
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  137 ตารางเมตร

จํานวน 87,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนแดง  ม
.19  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศาลา  ม.20 
จุดที  1  กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 51.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  153.00 ตารางเมตร  จุดที  2  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 6.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  24.00  ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศาลา  ม.20 
จุดที  1  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 30.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  120.00 ตารางเมตร  จุดที  2  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 9.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  36.00  ตารางเมตร 
 จุดที  3  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 6.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  24.00  ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกุง  ม.6 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนพยอม  ม
.4 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180  ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ  ม
.18 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม  ม
.17 กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 59.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  177  ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม  ม
.17 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด  ม
.13 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่ากุงหนา  ม
.10 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะขามหวาน  
ม.11 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีโพธิทอง  ม
.15 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม  ม.7 
กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 59.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  177 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง ม.2 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมชัย  ม.16 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมสินธิ  ม
.12 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  บ้านมะขามหวาน  ม.11 
ถึงสามแยกถนนสายบ้านหนองแวง  เชือมทางหลวงหมายเลข 219 กว้าง 
5.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 36.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  
180 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านศาลา  ม.8 ถึงบ้านหัว
ขัว  ตําบลโนนราษี กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 70.00  เมตร  
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  350 ตารางเมตร

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านเหล่าตามา  ม.5 ถึง
บ้านเขวาไร่  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 45.00  เมตร  หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างรัว  ด้านทิศตะวันออกป่าสาธารณะโคกหินร่อง  (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที  อบต.โนนแดง  กําหนด)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีต  ด้านทิศตะวันตกบริเวณองค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  ระยะทาง  80  เมตร  (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบ
ต.โนนแดง  กําหนด)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ  ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
แดง  (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบต.โนนแดง  กําหนด)

จํานวน 400,000 บาท

โครงการขยายปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง  บ้านโนนสว่าง  ม
.14  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที  อบต.โนนแดง  กําหนด

จํานวน 72,000 บาท

โครงการขยายปรับปรุงสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตําบลโนนแดง  
ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย  (ตามแบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนนแดง  กําหนด)

จํานวน 100,000 บาท
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โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม
.1 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร  ยาว 71.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  284 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  ม
.3 กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร  ยาว 71.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  284 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางด้านหลังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม  
บ้านโนนแดง ม.1  โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง 4.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางบ้านนาเจริญ  ม.18  ถึงบ้านโนนทอง  
ม.9  โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.12  
เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางบ้านโนนแดง  ม.19  ถึงป่าสาธารณะ
โคกเหล่ายาว  โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย 
 0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางบ้านป่ากุงหนา  ม.10  ถึงบ้านห้วย
หลาว  ตําบลหนองเรือ  โคยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางบ้านศรีโพธิทอง  ม.15  ถึงสามแยก
ถนนลูกรังรอบป่าสาธารณะโคกกุงย่อง  โดยการเสริมผิวทางลงหินคลุก  
กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางบ้านหัวหนอง ม.2  ถึงเขตติดต่อบ้าน
ดงม่วง  ตําบลสําโรง  กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  895.00  เมตร  หนาเฉลีย  
0.15  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  537.00  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายทางบ้านอุดมชัย  ม.16  ถึงป่าสาธารณะ
โคกเห็ดไค  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  895.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  
เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  537.00  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน  บ้านหนองแวง  ม.3  โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสะอาด  ม.13  ถึงสามแยก
ถนนลาดยางบ้านโนนทอง  ม.9  เชือมบ้านตลาดม่วง  โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.12  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  112.80  ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนคันคูหนองเหล่า  (ทางนํา
เข้า)  บ้านอุดมสินธิ  ม.12  ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด Dia. 
0.60  เมตร (มอก)  จํานวน  70  ท่อน  กําแพงปากท่อ  ขนาด  1-0.60  
เมตร  จํานวน  2  ด้าน

จํานวน 100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรังคันคูลําห้วยกุด
เหลือง  บ้านโคกกุง  ม.6  ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Dia. 0.80 
เมตร (มอก)  จํานวน  18  ท่อน  กําแพงปากท่อขนาด  1- 0.80  เมตร  
จํานวน  6  ด้าน

จํานวน 100,000 บาท
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรังสายทางบ้านดอน
พยอม  ม.4  ถึงบ้านหนองบัว  ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  Dia.  
1.00  เมตร (มอก)  จํานวน  26  ท่อน  กําแพงปากท่อ  ขนาด  2-O  1.00  
เมตร  จํานวน  2  ด้าน

จํานวน 100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสว่าง  
ม.14 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน  36  ท่อน

จํานวน 41,000 บาท

งานบําบัดนําเสีย รวม 500,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างฝายนําล้นแบบรถยนต์วิงผ่านได้  บ้านโนนทอง  ม.9  
ขนาดผิวทางกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร

จํานวน 300,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักนําเสียภายในหมู่
บ้าน  บ้านหนองทุ่ม  ม.7  ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 x 
1.00  เมตร  จํานวน  77  ท่อน  พร้อมบ่อพักนําเสีย  จํานวน  5  บ่อ

จํานวน 100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักนําเสียภายในหมู่
บ้าน  บ้านเหล่าตามา  ม.5  ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  0.40 x 
1.00  เมตร  จํานวน  77  ท่อน  พร้อมบ่อพักนําเสีย  จํานวน  5  บ่อ

จํานวน 100,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  การส่งเสริมการเพิมรายได้ภายใน
หมู่บ้าน  ตําบล

จํานวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  ABC (Area 
Based Callaborative Research)

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวหรือการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่อําเภอบรบือ จํานวน 40,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 600,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําพิธีทางศาสนาและงานประเพณีทีสําคัญของทุกปี จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของวัดในเขตตําบลโนนแดง จํานวน 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,053,140 บาท
งบบุคลากร รวม 546,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 546,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 392,640 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 118,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 456,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชและโรคสัตว์ จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบลโนนแดง จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรภายในตําบลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เย็นใช้ในการเก็บยาและวัคซีนเพือใช้เป็นจุดกระจายวัคซีนประจํา
ตําบลจํานวน1 เครือง

จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 เครือง จํานวน 35,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ

จํานวน 70,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,153,912 บาท
งบกลาง รวม 2,153,912 บาท
งบกลาง รวม 2,153,912 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 183,912 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 600,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 250,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 600,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 183,912

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

250,000

สํารองจ่าย 1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 469,600 180,600 117,350

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 80,000 40,000 10,000 35,350

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 18,000 72,000 18,000 40,000

เงินเดือนพนักงาน 392,640 1,239,640 704,760 198,680 834,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 118,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 20,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

32,500 125,000 50,000 15,000 150,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 10,000 60,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 600,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 183,912

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

250,000

สํารองจ่าย 1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,528,000 3,528,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,936,271 2,703,821

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 135,500 318,850

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 127,380 275,380

เงินเดือนพนักงาน 4,728,806 8,099,126

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 118,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000 135,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

442,500 815,000

ค่าเช่าบ้าน 480,000 658,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 20,000 30,000 6,000 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 30,000 30,000 20,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 80,000 50,000 90,000 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของราง
วัญ  หรือเงินรางวัล  
ในการจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ

ค่าจัดกิจกรรมวันผู้สูง
อายุ 100,000

ค่าใช้จ่ายการตังงบ
ประมาณการเลือกตัง

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชน  การส่งเสริม
การเพิมรายได้ภายใน
หมู่บ้าน  ตําบล

80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 600,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการบริหารจัดการ
ทีดีหรือการดําเนินการ
ตามโครงการ  5  ส.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 110,000 199,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 100,000 225,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 948,000 1,238,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของราง
วัญ  หรือเงินรางวัล  
ในการจัดงานกิจกรรม
ต่างๆ

5,000 5,000

ค่าจัดกิจกรรมวันผู้สูง
อายุ 100,000

ค่าใช้จ่ายการตังงบ
ประมาณการเลือกตัง 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชน  การส่งเสริม
การเพิมรายได้ภายใน
หมู่บ้าน  ตําบล

80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 600,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการบริหารจัดการ
ทีดีหรือการดําเนินการ
ตามโครงการ  5  ส.

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพหรือฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการลดและ
ป้องกันอุบัติเหตุบน
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
ปีใหม่และวันสงกรานต์
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนทีภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
พิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณีทีสําคัญของ
ทุกปี

350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้ศูนย์
เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โนนแดง

504,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้ศูนย์
เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด

1,400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆภาย
ในเขตตําบล

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการเพิมศักยภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของศูนย์ อป
พร.ตําบลโนนแดง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย 
(EMS)

586,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพหรือฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการลดและ
ป้องกันอุบัติเหตุบน
ถนนในช่วงเทศกาลวัน
ปีใหม่และวันสงกรานต์

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนทีภาษี 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
พิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณีทีสําคัญของ
ทุกปี

350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้ศูนย์
เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต
.โนนแดง

504,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้ศูนย์
เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด

1,400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆภาย
ในเขตตําบล

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานการเพิมศักยภาพ
การศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของศูนย์ อป
พร.ตําบลโนนแดง

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย 
(EMS)

586,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการบําบัด
ทุกข์  บํารุงสุข  ABC 
(Area Based 
Callaborative 
Research)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์หรือส่ง
เสริมการกําจัดขยะและ
สิงปฏิกูลภายในหมู่
บ้านและตําบล

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานเพือส่งเสริมสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันควบคุมการ
แพร่ระบาดของศัตรู
พืชและโรคสัตว์

70,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมเพิม
ประสิทธิภาพของ
สมาชิกสภา  อบต. 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที 
 อบต.โนนแดง
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐ

ค่าใช้จ่ายในการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีตําบล
โนนแดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการบําบัด
ทุกข์  บํารุงสุข  ABC 
(Area Based 
Callaborative 
Research)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์หรือส่ง
เสริมการกําจัดขยะและ
สิงปฏิกูลภายในหมู่
บ้านและตําบล

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานเพือส่งเสริมสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันควบคุมการ
แพร่ระบาดของศัตรู
พืชและโรคสัตว์

70,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมเพิม
ประสิทธิภาพของ
สมาชิกสภา  อบต. 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที 
 อบต.โนนแดง

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐ

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเพิม
ประสิทธิภาพศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีตําบล
โนนแดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการร่วม
กิจกรรมงานมหกรรม
การศึกษา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุน  การ
จัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน  อบต
.เคลือนทีพบประชาชน 
 การพัฒนาผู้นําชุมชน  
สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน  และสนับสนุน
การขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบุรณาการ  
และการส่งเสริม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

35,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมครอบ
ครัวหรือการพัฒนา
คุณภาพกลุ่มสตรี

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของวัดในเขต
ตําบลโนนแดง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรภายในตําบล
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการร่วม
กิจกรรมงานมหกรรม
การศึกษา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุน  การ
จัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน  อบต
.เคลือนทีพบประชาชน 
 การพัฒนาผู้นําชุมชน  
สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน  และสนับสนุน
การขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบุรณาการ  
และการส่งเสริม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

35,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมครอบ
ครัวหรือการพัฒนา
คุณภาพกลุ่มสตรี

30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของวัดในเขต
ตําบลโนนแดง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรภายในตําบล
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส

40,000

วันทีพิมพ์ : 13/6/2560  10:50:04 หน้า : 10/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนงาน
เศรษฐทรัพย์ปีใหม่
อําเภอบรบือ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ 
 รังวัดแนวเขตที
สาธารณะประโยชน์
และค่าดําเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที
และสมาชิก  อบต
.หน่วยงานต่างๆใน
ตําบลโนนแดง

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้
กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส  ตาม
โครงการบ้านท้องถิน
ไทย  เทิดไท้องค์ราชัน

80,000

ค่าเดินทางไปราชการ 10,000 40,000 35,000 40,000 80,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์
เด็ก

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 560,000 10,000 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนงาน
เศรษฐทรัพย์ปีใหม่
อําเภอบรบือ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ 
 รังวัดแนวเขตที
สาธารณะประโยชน์
และค่าดําเนินคดี

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที
และสมาชิก  อบต
.หน่วยงานต่างๆใน
ตําบลโนนแดง

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้
กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส  ตาม
โครงการบ้านท้องถิน
ไทย  เทิดไท้องค์ราชัน

80,000

ค่าเดินทางไปราชการ 100,000 305,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  
สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์
เด็ก

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 730,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 230,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 375,000 375,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,311,232

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้กระจกแบบ
บานเลือน  จํานวน  2  
ตู้ๆละ 5,500  บาท

11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กจัดเก็บ
เอกสารขนาด  2  บาน 
 แบบมาตรฐาน  
จํานวน  6  ตู้ๆละ  
6,000  บาท

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี
ทํางานระดับ 2-5  
จํานวน  1  ชุด

6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์  พร้อม
เครืองพิมพ์  จํานวน  
1  ชุด

30,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จํานวน  1  เครือง

35,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 1 เครือง

35,000

วันทีพิมพ์ : 13/6/2560  10:50:05 หน้า : 13/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,311,232

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 250,000

วัสดุอืน 75,000 95,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 190,000 190,000

ค่าไฟฟ้า 480,000 480,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,559 25,559

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้กระจกแบบ
บานเลือน  จํานวน  2  
ตู้ๆละ 5,500  บาท

11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กจัดเก็บ
เอกสารขนาด  2  บาน 
 แบบมาตรฐาน  
จํานวน  6  ตู้ๆละ  
6,000  บาท

36,000 36,000

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี
ทํางานระดับ 2-5  
จํานวน  1  ชุด

6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์  พร้อม
เครืองพิมพ์  จํานวน  
1  ชุด

30,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  
จํานวน  1  เครือง

35,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
จํานวน 1 เครือง

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
ปรินเตอร์  จํานวน  1  
เครือง

9,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดอิงเจ๊ตสี  จํานวน  
1  เครือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้เย็นใช้ในการ
เก็บยาและวัคซีนเพือ
ใช้เป็นจุดกระจาย
วัคซีนประจําตําบล
จํานวน1 เครือง

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือไมรโคโฟนพ
ร้อมอุปกรณ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 30,000 10,000 20,000 30,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือรถเข็นตัด
หญ้าแบบล้อจักรยาน  
ความกว้างจานตัดหญ้า
ขนาด  14  นิว  
จํานวน  1  เครือง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิงระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า  
24  ล้านพิกเซล

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
ปรินเตอร์  จํานวน  1  
เครือง

9,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดอิงเจ๊ตสี  จํานวน  
1  เครือง

5,000 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้เย็นใช้ในการ
เก็บยาและวัคซีนเพือ
ใช้เป็นจุดกระจาย
วัคซีนประจําตําบล
จํานวน1 เครือง

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือไมรโคโฟนพ
ร้อมอุปกรณ์ 55,000 55,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 90,000 190,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือรถเข็นตัด
หญ้าแบบล้อจักรยาน  
ความกว้างจานตัดหญ้า
ขนาด  14  นิว  
จํานวน  1  เครือง

12,000 12,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิงระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า  
24  ล้านพิกเซล

30,000 30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเทปสเตนเลส  
มีความยาว 100  
เมตร เนือเทปผลิตจาก
สเตนเลส  ปลายสาย
เทปมีวัสดุหุ้มเพือลด
แรงกด  และป้องกัน
การหักงอของเนือเทป 
ด้ามจับมีปุ่มยาง ช่วย
ให้จับกระชับและ
ป้องกันการลืนขณะใช้
งาน

9,000

ค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิ
เนียม(แบบชัก) ทําด้วย
อลูมิเนียม  ความยาว  
5  เมตร  สามารถ
เลือนขึน-ลงได้  มีขีด
แบ่งค่าเป็นรูปตัวอี 
ละเอียดช่องละ 1 
เซนติเมตร โดยมีตัว
เลขกํากับทุก 10  เซน
ติเมตา  จํานวน 1  
เครือง

2,800

ค่าจัดซือล้อวัดระยะ
ทาง  สามารถวัดระยะ
ได้ถึง  10  กิโลเมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ
มีขนาดไม่เล็กกว่า  
318  มม.  มีขาตังยัน
พืนขณะหยุดนิง  ตัว
เครืองสามารถพับครึง
ได้เพือสะดวกในการ
เคลือนย้าย  ระบบ
แสดงระยะสามารถเซ็ต
ศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง  
คือ  ทีส่วนบนของด้าม
จับและทีมิเตอร์  
จํานวน 1 เครือง

15,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซืออุปกรณ์ดับ
เพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเทปสเตนเลส  
มีความยาว 100  
เมตร เนือเทปผลิตจาก
สเตนเลส  ปลายสาย
เทปมีวัสดุหุ้มเพือลด
แรงกด  และป้องกัน
การหักงอของเนือเทป 
ด้ามจับมีปุ่มยาง ช่วย
ให้จับกระชับและ
ป้องกันการลืนขณะใช้
งาน

9,000

ค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิ
เนียม(แบบชัก) ทําด้วย
อลูมิเนียม  ความยาว  
5  เมตร  สามารถ
เลือนขึน-ลงได้  มีขีด
แบ่งค่าเป็นรูปตัวอี 
ละเอียดช่องละ 1 
เซนติเมตร โดยมีตัว
เลขกํากับทุก 10  เซน
ติเมตา  จํานวน 1  
เครือง

2,800

ค่าจัดซือล้อวัดระยะ
ทาง  สามารถวัดระยะ
ได้ถึง  10  กิโลเมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ
มีขนาดไม่เล็กกว่า  
318  มม.  มีขาตังยัน
พืนขณะหยุดนิง  ตัว
เครืองสามารถพับครึง
ได้เพือสะดวกในการ
เคลือนย้าย  ระบบ
แสดงระยะสามารถเซ็ต
ศูนย์ได้ 2 ตําแหน่ง  
คือ  ทีส่วนบนของด้าม
จับและทีมิเตอร์  
จํานวน 1 เครือง

15,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซืออุปกรณ์ดับ
เพลิง 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสว่าง  ม
.14 กว้าง 1.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
137.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  137 
ตารางเมตร

87,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนแดง  ม.19  กว้าง  
4.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ยาว  
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
 ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ศาลา  ม.20 จุดที  1  
กว้าง 3.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
51.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  
153.00 ตารางเมตร  
จุดที  2  กว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 6.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  24.00  
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสว่าง  ม
.14 กว้าง 1.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
137.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  137 
ตารางเมตร

87,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนแดง  ม.19  กว้าง  
4.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ยาว  
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
 ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ศาลา  ม.20 จุดที  1  
กว้าง 3.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
51.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  
153.00 ตารางเมตร  
จุดที  2  กว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 6.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  24.00  
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ศาลา  ม.20 จุดที  1  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
30.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  
120.00 ตารางเมตร  
จุดที  2  กว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 9.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  36.00  
ตารางเมตร  จุดที  3  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
6.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  
24.00  ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกกุง  ม.6 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนพยอม  ม.4 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
 ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ศาลา  ม.20 จุดที  1  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
30.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  
120.00 ตารางเมตร  
จุดที  2  กว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 9.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  36.00  
ตารางเมตร  จุดที  3  
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
6.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  
24.00  ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกกุง  ม.6 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนพยอม  ม.4 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
 ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนา
เจริญ  ม.18 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนธรรม  ม.17 กว้าง 
3.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
59.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  177 
 ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนธรรม  ม.17 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสะอาด  ม.13 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนา
เจริญ  ม.18 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนธรรม  ม.17 กว้าง 
3.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
59.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  177 
 ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนธรรม  ม.17 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสะอาด  ม.13 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านป่า
กุงหนา  ม.10 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านมะขามหวาน  ม
.11 กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านศรี
โพธิทอง  ม.15 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองทุ่ม  ม.7 กว้าง 
3.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
59.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  177 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านป่า
กุงหนา  ม.10 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านมะขามหวาน  ม
.11 กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านศรี
โพธิทอง  ม.15 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองทุ่ม  ม.7 กว้าง 
3.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
59.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  177 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหัว
หนอง ม.2 กว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตาราง
เมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
อุดมชัย  ม.16 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านอุ
ดมสินธิ  ม.12 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  บ้านมะขาม
หวาน  ม.11 ถึงสาม
แยกถนนสายบ้าน
หนองแวง  เชือมทาง
หลวงหมายเลข 219 
กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
36.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหัว
หนอง ม.2 กว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 45.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  180 ตาราง
เมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
อุดมชัย  ม.16 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านอุ
ดมสินธิ  ม.12 กว้าง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง  บ้านมะขาม
หวาน  ม.11 ถึงสาม
แยกถนนสายบ้าน
หนองแวง  เชือมทาง
หลวงหมายเลข 219 
กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
36.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านศาลา  ม
.8 ถึงบ้านหัวขัว  ตําบล
โนนราษี กว้าง 5.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 70.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  350 ตาราง
เมตร

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านเหล่าตา
มา  ม.5 ถึงบ้านเขวา
ไร่  กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
 ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นแบบรถยนต์วิง
ผ่านได้  บ้านโนนทอง  
ม.9  ขนาดผิว
ทางกว้าง  4.00  เมตร 
 ยาว  12.00  เมตร

300,000

โครงการก่อสร้างรัว  
ด้านทิศตะวันออกป่า
สาธารณะโคกหินร่อง  
(ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

100,000

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีต  ด้านทิศ
ตะวันตกบริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  ระยะ
ทาง  80  เมตร  (ตาม
แบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนน
แดง  กําหนด)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านศาลา  ม
.8 ถึงบ้านหัวขัว  ตําบล
โนนราษี กว้าง 5.00 
เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ยาว 70.00  
เมตร  หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า  350 ตาราง
เมตร

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านเหล่าตา
มา  ม.5 ถึงบ้านเขวา
ไร่  กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  ยาว 
45.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  180 
 ตารางเมตร

100,000

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นแบบรถยนต์วิง
ผ่านได้  บ้านโนนทอง  
ม.9  ขนาดผิว
ทางกว้าง  4.00  เมตร 
 ยาว  12.00  เมตร

300,000

โครงการก่อสร้างรัว  
ด้านทิศตะวันออกป่า
สาธารณะโคกหินร่อง  
(ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

100,000

โครงการก่อสร้างรัว
คอนกรีต  ด้านทิศ
ตะวันตกบริเวณ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  ระยะ
ทาง  80  เมตร  (ตาม
แบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนน
แดง  กําหนด)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะ  ภายใน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  (ตาม
แบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนน
แดง  กําหนด)

400,000

โครงการขยายปรับ
ปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสูง  บ้าน
โนนสว่าง  ม.14  ตาม
แบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนน
แดง  กําหนด

72,000

โครงการขยายปรับ
ปรุงสนามฟุตบอล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  ตาม
แบบมาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทย  
(ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนแดง ม.1 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.10  เมตร  ยาว 
71.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  284 
ตารางเมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง  ม.3 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.10  เมตร  ยาว 
71.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  284 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะ  ภายใน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  (ตาม
แบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนน
แดง  กําหนด)

400,000

โครงการขยายปรับ
ปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสูง  บ้าน
โนนสว่าง  ม.14  ตาม
แบบแปลนและราย
ละเอียดที  อบต.โนน
แดง  กําหนด

72,000

โครงการขยายปรับ
ปรุงสนามฟุตบอล
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนแดง  ตาม
แบบมาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทย  
(ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที  อบต
.โนนแดง  กําหนด)

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนแดง ม.1 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.10  เมตร  ยาว 
71.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  284 
ตารางเมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง  ม.3 
กว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.10  เมตร  ยาว 
71.00  เมตร  หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  284 
ตารางเมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
ด้านหลังโรงเรียนโนน
แดงวิทยาคม  บ้าน
โนนแดง ม.1  โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก  
กว้าง 4.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.12  
เมตร  ยาว  235.00  
เมตร  หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์
เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านนาเจริญ  ม.18  
ถึงบ้านโนนทอง  ม.9  
โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านโนนแดง  ม.19  
ถึงป่าสาธารณะโคก
เหล่ายาว  โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก  
กว้าง  4.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.12  
เมตร  ยาว  235.00  
เมตร  หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์
เมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
ด้านหลังโรงเรียนโนน
แดงวิทยาคม  บ้าน
โนนแดง ม.1  โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก  
กว้าง 4.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.12  
เมตร  ยาว  235.00  
เมตร  หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์
เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านนาเจริญ  ม.18  
ถึงบ้านโนนทอง  ม.9  
โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านโนนแดง  ม.19  
ถึงป่าสาธารณะโคก
เหล่ายาว  โดยการ
เสริมผิวทางลงหินคลุก  
กว้าง  4.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.12  
เมตร  ยาว  235.00  
เมตร  หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า  
112.80  ลูกบาศก์
เมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านป่ากุงหนา  ม.10  
ถึงบ้านห้วยหลาว  
ตําบลหนองเรือ  โค
ยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านศรีโพธิทอง  ม.15 
 ถึงสามแยกถนนลูกรัง
รอบป่าสาธารณะโคกกุ
งย่อง  โดยการเสริมผิว
ทางลงหินคลุก  กว้าง  
4.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.12  เมตร  
ยาว  235.00  เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านหัวหนอง ม.2  ถึง
เขตติดต่อบ้านดงม่วง  
ตําบลสําโรง  กว้าง 
4.00  เมตร  ยาว  
895.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  
หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า  537.00  
ลูกบาศก์เมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านป่ากุงหนา  ม.10  
ถึงบ้านห้วยหลาว  
ตําบลหนองเรือ  โค
ยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านศรีโพธิทอง  ม.15 
 ถึงสามแยกถนนลูกรัง
รอบป่าสาธารณะโคกกุ
งย่อง  โดยการเสริมผิว
ทางลงหินคลุก  กว้าง  
4.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.12  เมตร  
ยาว  235.00  เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านหัวหนอง ม.2  ถึง
เขตติดต่อบ้านดงม่วง  
ตําบลสําโรง  กว้าง 
4.00  เมตร  ยาว  
895.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  
หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า  537.00  
ลูกบาศก์เมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านอุดมชัย  ม.16  ถึง
ป่าสาธารณะโคกเห็ด
ไค  กว้าง  4.00  เมตร 
 ยาว  895.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.15  
เมตร  หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  
537.00  ลูกบาศก์
เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน  
บ้านหนองแวง  ม.3  
โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายทางบ้าน
โนนสะอาด  ม.13  ถึง
สามแยกถนนลาดยาง
บ้านโนนทอง  ม.9  
เชือมบ้านตลาดม่วง  
โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  สายทาง
บ้านอุดมชัย  ม.16  ถึง
ป่าสาธารณะโคกเห็ด
ไค  กว้าง  4.00  เมตร 
 ยาว  895.00  เมตร  
หนาเฉลีย  0.15  
เมตร  หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  
537.00  ลูกบาศก์
เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน  
บ้านหนองแวง  ม.3  
โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายทางบ้าน
โนนสะอาด  ม.13  ถึง
สามแยกถนนลาดยาง
บ้านโนนทอง  ม.9  
เชือมบ้านตลาดม่วง  
โดยการเสริมผิวทางลง
หินคลุก  กว้าง  4.00  
เมตร  หนาเฉลีย  
0.12  เมตร  ยาว  
235.00  เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  112.80  
ลูกบาศก์เมตร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนคันคูหนองเหล่า  
(ทางนําเข้า)  บ้านอุดม
สินธิ  ม.12  ท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด Dia. 0.60  
เมตร (มอก)  จํานวน  
70  ท่อน  กําแพงปาก
ท่อ  ขนาด  1-0.60  
เมตร  จํานวน  2  ด้าน

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนลูกรังคันคูลําห้วย
กุดเหลือง  บ้านโคกกุง  
ม.6  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Dia. 0.80 
เมตร (มอก)  จํานวน  
18  ท่อน  กําแพงปาก
ท่อขนาด  1- 0.80  
เมตร  จํานวน  6  ด้าน

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนลูกรังสายทางบ้าน
ดอนพยอม  ม.4  ถึง
บ้านหนองบัว  ท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด  Dia. 
 1.00  เมตร (มอก)  
จํานวน  26  ท่อน  
กําแพงปากท่อ  ขนาด  
2-O  1.00  เมตร  
จํานวน  2  ด้าน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนคันคูหนองเหล่า  
(ทางนําเข้า)  บ้านอุดม
สินธิ  ม.12  ท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด Dia. 0.60  
เมตร (มอก)  จํานวน  
70  ท่อน  กําแพงปาก
ท่อ  ขนาด  1-0.60  
เมตร  จํานวน  2  ด้าน

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนลูกรังคันคูลําห้วย
กุดเหลือง  บ้านโคกกุง  
ม.6  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Dia. 0.80 
เมตร (มอก)  จํานวน  
18  ท่อน  กําแพงปาก
ท่อขนาด  1- 0.80  
เมตร  จํานวน  6  ด้าน

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนลูกรังสายทางบ้าน
ดอนพยอม  ม.4  ถึง
บ้านหนองบัว  ท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด  Dia. 
 1.00  เมตร (มอก)  
จํานวน  26  ท่อน  
กําแพงปากท่อ  ขนาด  
2-O  1.00  เมตร  
จํานวน  2  ด้าน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักนําเสียภาย
ในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
ทุ่ม  ม.7  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.40 x 1.00  
เมตร  จํานวน  77  
ท่อน  พร้อมบ่อพักนํา
เสีย  จํานวน  5  บ่อ

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักนําเสียภาย
ในหมู่บ้าน  บ้านเหล่า
ตามา  ม.5  ท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.40 x 1.00  
เมตร  จํานวน  77  
ท่อน  พร้อมบ่อพักนํา
เสีย  จํานวน  5  บ่อ

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนสว่าง  ม.14 ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.40 x 1.00  
เมตร  จํานวน  36  
ท่อน

41,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านดอนพยอม  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

50,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านหนองแวง  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักนําเสียภาย
ในหมู่บ้าน  บ้านหนอง
ทุ่ม  ม.7  ท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.40 x 1.00  
เมตร  จํานวน  77  
ท่อน  พร้อมบ่อพักนํา
เสีย  จํานวน  5  บ่อ

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักนําเสียภาย
ในหมู่บ้าน  บ้านเหล่า
ตามา  ม.5  ท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.40 x 1.00  
เมตร  จํานวน  77  
ท่อน  พร้อมบ่อพักนํา
เสีย  จํานวน  5  บ่อ

100,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนสว่าง  ม.14 ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด  0.40 x 1.00  
เมตร  จํานวน  36  
ท่อน

41,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านดอนพยอม  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

50,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านหนองแวง  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านเหล่าตามา  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดป่ากุงหนา  ตาม
แบบแปลนของ  อบต
.โนนแดง

90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดหนองทุ่มวราราม  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

50,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โนนแดง  ตาม
แบบแปลนของ  อบต
.โนนแดง

40,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,660,000

รวม 2,153,912 1,123,140 1,150,000 310,000 7,859,040 1,361,360 1,245,680 10,230,532
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดบ้านเหล่าตามา  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดป่ากุงหนา  ตาม
แบบแปลนของ  อบต
.โนนแดง

90,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดหนองทุ่มวราราม  
ตามแบบแปลนของ  
อบต.โนนแดง

50,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.โนนแดง  ตาม
แบบแปลนของ  อบต
.โนนแดง

40,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 31,600 31,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 3,690,000

รวม 260,000 17,234,336 42,928,000
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