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ค่าตอบแทน 502,600 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 400,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงของ
งบด าเนินงาน 2,383,200 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของส ำนักงำนปลัด พนักงำน
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 73,800 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วน
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,227,080 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำน จ ำนวนอัตรำตำมทีป่รำกฏ
เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำย
เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,721,760 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,168,880 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,059,200 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ของนำยกองค์กำร

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

งบบุคลากร 6,465,680 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,743,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 37,065,570 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 9,184,880 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเพ็ด

อ ำเภอ ประทำย   จังหวัดนครรำชสีมำ
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จ ำนวนวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุส้ินเปลือง 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวของส ำนักงำนปลัด 

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำนของส ำนักงำนปลัด ประเภทวัสดุ

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 300,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสร้ำง
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 300,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม และศึกษำดูงำนเพือ่
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและส่งเสริมจริยธรรมในกำรท ำงำน 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง ขององค์กรปกครองส่วน
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 150,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 200,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กำร 30,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดินทำงไปรำชกำร 200,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 80,000 บำท
1. ค่ำรับรอง

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 304,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ เช่น

ค่าใชส้อย 1,284,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 33,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่ผู้บริหำร พนักงำน

ค่ำเช่ำบ้ำน 58,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น ทีป่ฏิบัติงำนตำม

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
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รวมงบบุคลากร 1,886,390 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
งานบริหารงานคลัง 2,071,290 บาท

รำยจ่ำยอื่น

โครงกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 20,000 บำท

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเพ็ด 158,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงป้ำยชื่อทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 158,000 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 138,000 บำท
- เพือ่จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่

ค่าครุภัณฑ์ 158,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ 
งบลงทุน 316,000 บาท

- เพือ่จ่ำยค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ, ค่ำดวงตรำไปรษณีย,์ 
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท

- เพือ่เป็นค่ำโทรศัพท ์รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้มำซ่ึงบริกำรดังกล่ำว 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

- เพือ่จ่ำยค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำนหรือทีส่ำธำรณะรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 3,600 บำท

- เพือ่จ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในทีส่ำธำรณะ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 8,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 296,600 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 180,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ของส ำนักปลัด ประเภทวัสดุ
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จ ำนวนโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 40,000 บำท

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ, ค่ำดวงตรำไปรษณีย,์ 

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง ประเภทวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำนของกองคลัง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 40,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเพือ่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้

ค่าใชส้อย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 8,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนองค์กำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 71,500 บำท
- เพือ่จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น

งบด าเนินงาน 184,900 บาท

ค่าตอบแทน 79,900 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงของกอง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 403,450 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของกองคลัง พนักงำนจ้ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วน

เงินเดือนพนักงำน 1,404,940 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำย

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,886,390 บาท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆของศูนย์

- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำเช่ำที่
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมพัฒนำ 22,360 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำทีดู่แลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 108,000 บำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำทีดู่แลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 

ค่าใชส้อย 801,160 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก ่พนักงำนองค์กำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 93,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น

งบด าเนินงาน 1,816,710 บาท

ค่าตอบแทน 97,800 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงของกอง

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 700,570 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของกองกำรศึกษำ ศำสนำ

เงินวิทยฐำนะ 134,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยะฐำนะของครูศุนย์พัฒนำเด็กเล็กทีค่วรได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วน

เงินเดือนพนักงำน 1,697,880 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำย

งบบุคลากร 2,622,850 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,622,850 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 4,439,560 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุอื่น 20,000 บำท

- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและลด
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รวม
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนจัดงำนโครงกำรเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอก

งบลงทุน 73,600 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น ค่ำอำหำร 
โครงกำรเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกสถำนที่ 40,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรงำนวันเด็กแห่งชำติ 80,000 บำท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

ค่าใชส้อย 120,000 บาท

- เพือ่จ่ำยค่ำน้ ำประปำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,423,600 บาท

- เพือ่จ่ำยค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำร
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 7,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 67,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 60,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองกำรศึกษำ ศำสนำและ

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 780,750 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำรเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวของกองกำรศึกษำ ศำสนำ

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำนของกองกำรศึกษำ ศำสนำและ

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
ค่าวัสดุ 850,750 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ของ
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำร 10,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือศูนย์พัฒฯเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน 411,600 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินรำยหัวนักเรียนเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน 10,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเงินรำยหัว 142,800 บำท

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเคร่ืองแบบ 15,600 บำท
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รวมค่าใชส้อย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 235,000 บาท

งบด าเนินงาน 15,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรสัตว์ปลอด
ค่าวัสดุ 80,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำ
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสนุขบ้ำ 40,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรควบคุมและ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุต ำบลโนน 130,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทีม่ีสัตว์เป็นพำหะ 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 280,000 บาท

ค่าใชส้อย 200,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ทีอ่งค์กำร
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 280,000 บาท

- เพือ่อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ ำบลโนนเพ็ดตำมโครงกำรเข้ำ
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ ำบลโนนเพ็ดตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 1,200,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่ ำบลโนนเพ็ดตำมโครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ 30,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 1,230,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,230,000 บาท

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวนำค 20,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองช่ำงตำย 24,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน

โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำสนำมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเพ็ด 28,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงหลังคำสนำมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 73,600 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
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จ ำนวนโครงกำรพัฒนำบทบำทสตรีระดับต ำบล 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำ

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรม 

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มอำชีพ กลุ่มสตรี 150,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมและ

โครงกำรจัดต้ังศูนย์ผสมเทียมโค กระบือ ต ำบลโนนเพ็ด 100,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดต้ังศูนย์ผสมเทียมโค 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำเช่ำที่

ค่าใชส้อย 360,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 38,230 บำท
- เพือ่จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น

งบด าเนินงาน 430,230 บาท

ค่าตอบแทน 38,230 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 245,110 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของกอง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วน

เงินเดือนพนักงำน 672,360 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำย

งบบุคลากร 959,470 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 959,470 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,389,700 บาท

เงินอุดหนุนกิจกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 220,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 220,000 บาท

เงินอุดหนุน 220,000 บาท

โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิง้ 15,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์คัด
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ค่าวัสดุ 65,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ส ำหรับเป็น

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก ่พนักงำนองค์กำร

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 34,440 บำท
- เพือ่จ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น

งบด าเนินงาน 149,440 บาท

ค่าตอบแทน 44,440 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 35,600 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงของกองช่ำง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 553,760 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงของกองช่ำง พนักงำนจ้ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของพนักงำนส่วน

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 48,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ต่ำงๆ ของพนักงำน กองช่ำง จ ำนวน 2 อัตรำ 

เงินเดือนพนักงำน 690,120 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิม่อื่นๆ ทีจ่่ำย

งบบุคลากร 1,369,480 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,369,480 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิกำรสังคม 
แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,518,920 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำนของกองสวัสดิกำรสังคม ประเภท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000 บำท

ค่าวัสดุ 32,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

โครงกำรอบรมคณะกรรมกำรสภำองค์กรชุมชนต ำบลโนนเพ็ด 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรม
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จ ำนวนโครงกำรของดีอ ำเภอประทำย 60,000 บำท

ค่าใชส้อย 290,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 290,000 บาท

งบด าเนินงาน 290,000 บาท

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับต ำบลและระดับอ ำเภอ 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน 

ค่าใชส้อย 80,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

อุดหนุนทีว่่ำกำรอ ำเภอประทำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีว่่ำกำรอ ำเภอประทำยตำมโครงกำรศูนย์

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรองค์กำร
งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำ
โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคล่ือนที่ 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปกป้อง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใชส้อย 60,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่ำง ประเภทวัสดุ
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 80,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุฟ้ำและวิทยุของกองช่ำง ประเภทวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำนของกองช่ำง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 30,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำกหนองหมู หมู่ที่ 337,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำก

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำห้วยตะเคียน ถึงวังมะนำว หมู่ที ่๑ 343,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำห้วยตะเคียน ถึงวังมะนำว 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.เส้นรอบหมู่บ้ำนด้ำนทิศเหนือ (ต่อจำกเส้น 207,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.เส้นรอบหมู่บ้ำนด้ำนทิศเหนือ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.จำกบ้ำนนำยชำญชัย หมู่ที ่๖  ไปวัดป่ำ 164,900 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำยชำญชัย หมู่ที ่6 ไป

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำนนำงโสภำ-บ้ำนนำยอ ำนำจ หมู่ที ่๔ 125,600 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำนนำงโสภำ-บ้ำนนำย

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำยสมบัติ  ปุรำทะกำ ไป บ่อขยะ 210,200 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำยสมบัติ ปุรำทะกำ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที ่๘ เส้นโรงสีข้ำวไปโรงเรียน(ต่อจำก 258,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที ่8 เส้นโรงสีข้ำวไป

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที ่๑๑ เส้นรอบสระหนองม่วง(บ้ำน 305,900 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที ่11 เส้นรอบสระหนอง

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ทิศตะวันตก-นำพ่อสมำน หมู่ที ่๓ 150,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ทิศตะวันตก-นำพ่อสมำน หมู่

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ต่อจำกถนนคสล.เดิมไป โนนหลวงปูด่ ำ 207,700 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ต่อจำกถนนอคสล. เดิมไป โนน

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,751,800 บาท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,751,800 บาท

งบลงทุน 3,751,800 บาท

โครงกำรเสริมสร้ำงบ ำรุงพุทธศำสนำ (ปริวำสกรรม) 100,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงท ำนุ

โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำและถวำยเทียนพรรษำ 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมประเพณี แห่

โครงกำรวันสตรีสำกล และกิจกรรมกำรร ำบวงสรวงอนุสำวรีย์ของกลุ่ม 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนวันสตรีสำกลของต ำบลโนน

โครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุสำมเณรภำคฤดูร้อนวัดในเขต 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนโครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุ

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนของดีอ ำเภอประทำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
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รวมงบกลาง 11,499,020 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขุดลอกสระหนองแปน หมู่ที ่5
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,499,020 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขุดลอกสระกุดฆอ้งวงค์ หมู่ที ่10
โครงกำรขุดลอกสระหนองแปน      หมู่ที ่๕ 400,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรขุดลอกสระกุดฆอ้งวงค์  หมู่ที ่๑๐ 321,800 บำท

งบลงทุน 721,800 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 721,800 บาท

โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตำมโครงกำรพระรำชเสำวนีย์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปลูกต้นไม้

โครงกำรปล่อยปลำลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรปล่อยปลำลง

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 761,800 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

โครงกำรสร้ำงถนนคสล. หมู่ที ่๖ บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน ไปศำลปูต่ำ 207,700 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที ่6 บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน ไปศำล

โครงกำรยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุก (หมู่ที ่7) สำยหลังวัดถึงนำ 77,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำยกระดับถนนดิน พร้อมลงหินคลุก (หมู่ที ่7) สำย

โครงกำรเปล่ียนท่อเมนต์ประปำรอบหมู่บ้ำน หมู่ที ่๓ 170,700 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเปล่ียนท่อเมนต์ประปำรอบหมู่บ้ำน หมู่ที ่3 

โครงกำรปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (หมู่ที ่9) (ทำงไปนำแปลงใหญ)่ 122,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (หมู่ที ่9) (ทำงไป

โครงกำรถมดินเพือ่ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 674,900 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถมดินเพือ่ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำร

โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับฝำยน้ ำล้นดอนปูต่ำ หมู่ที ่๒ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงยกระดับฝำยน้ ำล้นดอนปูต่ำ หมู่ที ่2 

โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนดินลงหินคลุกเส้นนำนำงสยำม ถึงนำ 169,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงยกระดับถนนดินลงหินคลุกเส้นนำนำง
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- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงำนส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ ำนำญ 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 183,540 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ
เงินช่วยพิเศษ 30,000 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลโนนเพ็ด 98,280 บำท

ส ำรองจ่ำย 150,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ 

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 2,784,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพือ่รองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบีย้ควำมพิกำรให้แก่

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 8,018,400 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพือ่รองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุทีม่ีอำยุ 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่ให้ควำมคุ้มครองแก่

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 168,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำย

งบกลาง 11,499,020 บาท


