
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,985,959 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,390,020 บาท
งบบุคลากร รวม 6,577,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.  
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
   เงินเดือน ๆ ละ  ๒๐,๔๐๐ บาท     จํานวน ๑๒ เดือน
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
   จํานวน ๒ คน ๆ ละ ๑๑,๒๒๐ บาท    จํานวน  ๑๒  เดือน
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต.  
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท 
   จํานวน ๑๒ เดือน
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
   จํานวน ๒ คนๆ ละ ๘๘๐ บาท   จํานวน ๑๒ เดือน
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต.  
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
   เดือน ๆ ละ ๑,๗๕๐ บาท   จํานวน ๑๒ เดือน
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
   จํานวน ๒ คน ๆ  ๘๘๐ บาท   จํานวน ๑๒ เดือน
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
- ประธานสภาฯ      จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220.- บาท 
- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  9,180.- บาท 
- เลขานุการสภาฯ   จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  7,200.- บาท  
- สมาชิกสภา อบต.  22 อัตราๆ ละ 7,200.- บาท จํานวน  12  เดือน     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,660,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,170,800 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (220100)
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  7  อัตรา   
- ปลัด อบต.       ตังจ่ายไว้  445,680.- บาท
  จํานวน  6 เดือน ๆ ละ 36,450.- บาท  เป็นเงิน   218,700.- บาท
  จํานวน  6 เดือน ๆ ละ 37,830.- บาท  เป็นเงิน   226,980.- บาท

- รองปลัด อบต.      ตังจ่ายไว้  369,360.- บาท
  จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 30,220.- บาท   เป็นเงิน  181,320.- บาท
  จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 31,340.- บาท   เป็นเงิน  188,040.- บาท

-  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.    ตังจ่ายไว้  369,360.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 30,220.- บาท   เป็นเงิน  181,320.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 31,340.- บาท   เป็นเงิน  188,040.- บาท

-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  ตังจ่ายไว้ 305,640.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 24,970.- บาท   เป็นเงิน  149,820.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 25,970.- บาท   เป็นเงิน  155,820.- บาท

-  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ   ตังจ่ายไว้  237,600.- บาท     
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 19,480.- บาท   เป็นเงิน  116,880.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 20,120.- บาท   เป็นเงิน  120,720.- บาท

-  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน     ตังจ่ายไว้  244,500.- บาท    
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 19,970.- บาท   เป็นเงิน  119,820.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 20,780.- บาท   เป็นเงิน  124,680.- บาท

-  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน   ตังจ่ายไว้  198,660.- บาท     
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 16,190.- บาท   เป็นเงิน   97,140.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 16,920.- บาท   เป็นเงิน  101,520.- บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท
เงินเพิมต่างๆของพนักงาน
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการซึงได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งได้
รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ ตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที 3) บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน 1.ประเภทบริหาร บริหารระดับ
กลาง,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ตังไว้  84,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานส่วน
ตําบล  (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความ
ชอบ                ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีและประชาชนผู้
ปฏิบัติหน้าทีราชการหรือช่วยเหลือราชการเนืองในการป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2551) จํานวน 12
 เดือน    ตังไว้  12,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ (220300)
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน  3  อัตรา 
- นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ปลัด อบต.)    
  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,000.- บาท  เป็นเงิน 84,000.-บาท

- นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล (รองปลัด อบต.) 
  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท    เป็นเงิน   42,000.-บาท

- นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)             
  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท    เป็นเงิน   42,000.-บาท  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,153,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
  (1)ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  5  อัตรา  ดังนี 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร           
  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 15,600.- บาท เป็นเงิน  187,200.- บาท

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน        
  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 18,970.- บาท เป็นเงิน  227,640.- บาท

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                      
  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 15,600.- บาท เป็นเงิน  187,200.- บาท

- พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)                     
  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 11,000.- บาท เป็นเงิน  132,000.- บาท

- พนักงานขับรถบรรทุกนํา 
  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 10,980.- บาท เป็นเงิน  131,760.- บาท

   (2)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
- นักการภารโรง จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท  
  เป็นเงิน  108,000.- บาท

- คนงานทัวไป (คนครัว) จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท    
  เป็นเงิน  108,000.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4   อัตรา
-  พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)           
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 2,000.- บาท  เป็นเงิน   24,000.- บาท

-  พนักงานขับรถบรรทุกนํา 
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 2,000.- บาท  เป็นเงิน   24,000.-บาท

-  นักการภารโรง     
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 1,000.- บาท  เป็นเงิน   12,000.- บาท

-  คนงานทัวไป (คนครัว)    
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 1,000.- บาท  เป็นเงิน   12,000.- บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 12 เดือน กรณีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น  
(ประกาศ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 29 (2))
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งบดําเนินงาน รวม 4,672,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 630,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง จํานวน  550,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที
ดําเนินการสอบ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2555
) จํานวน 30,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้างและกรรมการ
ตรวจการจ้าง  จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้าง
และกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกา
เล็น  (หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,793,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 828,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 
   (1.1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของสํานักงาน
ปลัด  จํานวน 200,000 บาท
   (1.2) ค่ารับวารสาร หนังสือต่าง ๆ     จํานวน  10,000 บาท
   (1.3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร      จํานวน  42,000 บาท
   (1.4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสารประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงาน หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ) จํานวน  30,000 บาท
   (1.5) ค่าจัดทําเว็บไซต์พร้อมค่าจดทะเบียนและพัฒนาเว็บไซต์
ของ     อบต. โนนกาเล็น   จํานวน  30,000 บาท
   (1.6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น   จํานวน  10,000  บาท
   (1.7)  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  แยกได้ดังนี   ตังไว้ 506,000 บาท
      (1.7.1) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บเงินค่านําประปา และเปิด-ปิด
นําประปา เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้เก็บค่านําประปา เปิด - ปิดนํา
ประปา จํานวน 6 อัตรา    จํานวน  198,000 บาท
      (1.7.2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์สูบนําห้วยร่องแดงหมู่ที 2 
บ้านสว่าง จํานวน 12 เดือนๆ ละ  2,500.- บาท  จํานวน  30,000 บาท
       (1.7.3)  ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพือดูแลศูนย์สูบนําหนอง
แต้ และ
เปิด – ปิดนําประปา หมู่ที 9 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,000
 บาท จํานวน 36,000 บาท
      (1.7.4)  ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพือดูแลรักษาความสะอาด
อาคาร สํานักงานและบริเวณโดยรอบ อบต. จํานวน  12 เดือน ๆ
 ละ  5,000.-บาท   จํานวน  60,000 บาท
       (1.7.5) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 3,500.-บาท  จํานวน  42,000 บาท
       (1.7.6) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   จํานวน  140,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ  จํานวน  40,000  บาท
    
- ค่าเลียงรับรอง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็น
เงิน  50,000.-บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 
ลว. 28 กรกฎาคม 2548  เรืองการตังงบประมาณฯ)  จํานวน  50,000
 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของสํานักงานปลัด
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังและประชาสัมพันธ์การเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังและประชาสัมพันธ์การเลือกตัง             
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง ตามทีคณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง/นับคะแนนใหม่) อีกทังให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิ หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และการลง
ประชามติ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาของ อบ
ต. 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ จํานวน 5,000 บาท

       เพือใช้สําหรับงานพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 534,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุสํานักงาน  
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาของสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานสินเปลือง หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังนี
    1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2) รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุด ไม่เกิน 20,000.- บาท
    3) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    4) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระจกเงา  ผ้าม่าน ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 22/10/2561  14:34:21 หน้า : 7/29



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
สายไมล์ เพลา หัวเทียนไขควง  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 114,700 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน    
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับรายการดังต่อไปนี
  - ค่านํามันสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 5082
      จํานวน 46,700 บาท
  - ค่านํามันสําหรับรถยนต์บรรทุกนํา ทะเบียน บล 4119 จํานวน 40,000
 บาท  
  - ค่านํามันสําหรับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขข 937 จํานวน 3,000
 บาท 
  - ค่านํามันสําหรับเครืองตัดหญ้า จํานวน 25,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
      เพือจัดซือนํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  และวัคซีน ป้องกันและ
กําจัดโรคระบาดต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูม
ภาพถ่ายดาวเทียม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หมึกปรินเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุอืน  
      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า  สมอ
เรือ  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชือมแก๊ส  หัววาล์วปิด – เปิดแก๊ส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,495,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า   
-   ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ทีสาธารณะและสถานทีซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.                   ตังไว้  350,000.- บาท      
- ค่าไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
                                 ตังไว้  150,000.- บาท
- ค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํา         ตังไว้  860,000.- บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ 
       เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ – ไกล ภายในและระหว่าง
ประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ 
    เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
    เพือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้แก่ ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชือมต่อ
อินเตอร์เน็ต แบบความเร็วสูง เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน และรองรับการดําเนินการต่าง ๆ และค่า
สือสารอืน ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุนวม(เหล็ก) จํานวน 100,000 บาท
เก้าอีบุนวม (เหล็ก) จํานวน 100 ตัวๆ ละ 1,000.- บาท(ราคาท้อง
ตลาด) จํานวน 100,000 บาท

ตู้เอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 40,000 บาท
ตู้เอกสารบานเลือนกระจกใส ขนาด 90 x 45 x 180 จํานวน 4
 หลังๆ ละ 10,000.- บาท  (ราคาท้องตลาด)  จํานวน 40,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,226,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,789,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,789,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,144,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล 
-  ผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายไว้  349,440.- บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 28,560.- บาท  เป็นเงิน  171,360.- บาท
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 29,680.- บาท  เป็นเงิน  178,080.- บาท
-  นักวิชาการเงินและบัญชี    ตังจ่ายไว้  311,580.- บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 25,470.- บาท  เป็นเงิน  152,820.- บาท
   - จํานวน 6  เดือน ๆ ละ 26,460.- บาท   เป็นเงิน  158,760.- บาท
-  นักวิชาการพัสดุ    ตังจ่ายไว้  262,380.- บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 21,500.- บาท  เป็นเงิน  129,000.- บาท
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 22,230.- บาท  เป็นเงิน  133,380.- บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ตังจ่ายไว้  221,220.- บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 18,060.- บาท  เป็นเงิน  108,360.- บาท
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 18,810.- บาท  เป็นเงิน  112,860.- บาท

  

  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง 
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ  3,500.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 553,800 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัว
ไป
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 13,670.- บาท เป็นเงิน  164,040.- บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  
   จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 11,520.- บาท   เป็นเงิน 138,240.- บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการส่วนการคลัง 
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 11,960.- บาท  เป็นเงิน 143,520.- บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ   
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท   เป็นเงิน  108,000.- บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป   
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,765.- บาท   เป็นเงิน  21,180.- บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการส่วนการคลัง
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,325.- บาท   เป็นเงิน  15,900.- บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,000.- บาท   เป็นเงิน  12,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 437,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และ ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
     -  ค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงแผนทีภาษี    จํานวน 100,000
 บาท
     -  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   จํานวน 70,000 บาท
     -  ค่าจ้างเหมาอืนๆ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ ฯลฯ
     จํานวน  20,000 บาท                                                   

 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง พาหนะ  ค่า
เช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล               ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรอง
แสง  เมาส์  เป็นต้น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 486,440 บาท
งบบุคลากร รวม 436,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 436,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 277,020 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล                                 
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
-  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 22,620.- บาท เป็นเงิน 135,720.- บาท
    - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 23,550.- บาท เป็นเงิน 141,300.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,320 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    
   (1) ค่าจ้างชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ                             
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
          - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 12,860.- บาท เป็นเงิน 154,320.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,100 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 425.- บาท  เป็นเงิน 5,100.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุอืน                                                จํานวน    30,000.-  บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองมือทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ท่อดูดนํา สายส่งนําดับเพลิง ท่อนําประปาดับเพลิง 
เครืองดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง กรวย ไฟฉาย รองเท้าบูช หมวกนิรภัย
เสือชูชีพ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สําคัญ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียเลียงกรณี อบต. มีคําสังใช้ อปพร. ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ อปพร.หรือนอกทีตังศูนย์ อปพร.และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดตังจุดสกัดกัน จุด
บริการระหว่างและหรือภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพือป้องกันแก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ จํานวน 2 จุดๆละ 10 คน จํานวน 10 วัน
โครงการเพิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย     พ.ศ. 2550 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,641,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,415,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,415,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 829,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  
-  ผอ.กองการศึกษาฯ ตังจ่ายไว้  355,980.- บาท     
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 29,110.- บาท   เป็นเงิน  174,660.- บาท
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 30,220.- บาท   เป็นเงิน  181,320.- บาท
-  นักวิชาการศึกษา ตังจ่ายไว้  249,480.- บาท     
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 20,440.- บาท   เป็นเงิน  122,640.- บาท
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 21,140.- บาท   เป็นเงิน  126,840.- บาท
-   ครูผู้ดูแลเด็ก     ตังจ่ายไว้  224,220.- บาท     
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 18,270.- บาท   เป็นเงิน  109,620.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 19,100.- บาท   เป็นเงิน  114,600.- บาท
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 532,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างตําแหน่งให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จํานวน  1  อัตรา
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 19,740.- บาท   เป็นเงิน  236,880.- บาท
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี)       จํานวน  1  อัตรา
   จํานวน  12  เดือนๆละ 15,600.-บาท      เป็นเงิน  187,200.- บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างตําแหน่งให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป
- ผู้ดูแลเด็ก                           จํานวน  1  อัตรา
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท   เป็นเงิน  108,000.- บาท
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1 อัตรา
     - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา 
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท   เป็นเงิน 12,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย
เลียง พาหนะ            ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง เช่น ฟิวส์ เข็มขัด สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง ไมโครโฟน 
ขาตังไมโครโฟน เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น     ตลับผงหมึก    แผ่นกรอง
แสง  เมาส์ แผ่น cd แผ่นdvd  รางปลักคอมฯ ช่องต่อ USB คีบอร์ด สาย
พ่วง
โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,560,079 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,976,079 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 92,000 บาท
-  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 
42,000.-บาท
-  ค่าจ้างเหมาอืนๆ  ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของ อบต. ตังไว้ 50,000.-บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 328,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
  แยกเป็นรายการดังต่อไปนี
     - เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย
 จํานวน 147,000 บาท
     - ค่าจัดการเรียนการสอน  จํานวน 51,000 บาท
      - เงินสมทบสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิน    จํานวน 40,000 บาท
     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย
  จํานวน 20,000 บาท
     - โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย
 จํานวน 20,000 บาท
      - ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน  20,000 บาท
      - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวันสําคัญต่างๆของทาง
ราชการ จํานวน  30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,406,079 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,406,079 บาท
-  ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ป.6 
ของโรงเรียนในเขตพืนที  ตําบลโนนกาเล็น จํานวน  6  โรงเรียน  จํานวน
เด็กนักเรียน 646 คน (ณ วันที  10  มิถุนายน  2560) อัตราคนละ 7.37
 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงินจํานวน  1,237,865.20 บาท  ราย
ละเอียดดังนี
   -โรงเรียนบ้านบุ่ง  จํานวน  191  คน  อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   365,994.20 บาท
   -โรงเรียนบ้านเปือย จํานวน  77 คน อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   147,547.40 บาท
   -โรงเรียนบ้านโพนเมือง จํานวน  96  คน  อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   183,955.20 บาท
   -โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา จํานวน 107  คน อัตราคนละ 7.37
 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   205,033.40 บาท
   -โรงเรียนบ้านโพนงาม จํานวน  89 คน อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   170,541.80 บาท
   -โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จํานวน  86  คน  อัตราคนละ 
7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 170,541.80 บาท

- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน  30 คน อัตรา คนละ  7.37 บาท จํานวน  280 วัน  
     หมายเหตุ หากมีการเปลียนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณทีตังไว้  “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน”

- ค่าสมทบค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กอนุบาล – ป.6
  จํานวน  646  คน  อัตราคนละ  0.63  บาท จํานวน  260  วัน 
     -โรงเรียนบ้านบุ่ง  จํานวน  191  คน  อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   31,285.80  บาท
     -โรงเรียนบ้านเปือย จํานวน  77 คน อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   12,612.60  บาท
     -โรงเรียนบ้านโพนเมือง จํานวน  96  คน  อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   15,724.80  บาท
     -โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา จํานวน 107  คน อัตราคนละ 0.63
 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   17,526.60  บาท
     -โรงเรียนบ้านโพนงาม จํานวน  89  คน อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   14,578.20  บาท
     -โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จํานวน  86  คน  อัตราคนละ 
0.63 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  14,086.80  บาท

 - ค่าสมทบค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  30  คน  อัตราคนละ  0.63 บาท จํานวน  260  วัน เพิม
เติมจากทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัดสรรให้และกรณีอาหาร
เสริม (นม) ปรับขึนราคาตามมติ ครม.ฯลฯ
     หมายเหตุ หากมีการเปลียนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณทีตังไว้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,584,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,584,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,584,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน         
    เพืออุดหนุนสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1– ป. 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  6  โรงเรียน อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200
 วัน จํานวนเด็ก  646  คน รายละเอียดดังนี
     -โรงเรียนบ้านบุ่ง                           จํานวน  191  คน 
อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน  764,000.- บาท

     -โรงเรียนบ้านเปือย                        จํานวน  77  คน 
อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   308,000.- บาท
     -โรงเรียนบ้านโพนเมือง                 จํานวน  96  คน 
อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   384,000.- บาท
     -โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา          จํานวน  107 คน  
อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   428,000.- บาท
     -โรงเรียนบ้านโพนงาม                  จํานวน  89  คน
อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   356,000.- บาท
     -โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)   จํานวน  86 คน 
อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   344,000.- บาท

   หมายเหตุ หากมีการเปลียนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณทีตังไว้
“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน”

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยะตําบลโนนกาเล็น จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยะตําบล การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล
และนําเสีย เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อ
สุขภาพ อนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
    - เงินอุดหนุนสําหรับการบริการด้านสาธารณสุข 
         เพือสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต
. สําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อ
สม. ในเขตชุมชน / 12  หมู่บ้าน ๆ ละ  7,500.-  บาท 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ฯลฯ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ฯลฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,312,020 บาท
งบบุคลากร รวม 922,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 922,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 652,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    ตังจ่ายไว้  349,440.-  บาท
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 28,560.- บาท เป็นเงิน  171,360.- บาท 
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 29,680.- บาท เป็นเงิน  178,080.- บาท 
- นักพัฒนาชุมชน    ตังจ่ายไว้  303,240.-  บาท
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 24,870.- บาท เป็นเงิน  149,220.- บาท 
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 25,670.- บาท เป็นเงิน  154,020.- บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ 
สังคม จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน  42,000.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 12 เดือนๆละ 18,970 บาท  เป็น
เงิน  227,640.- บาท 

งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนา ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยอบต.ร่วมกับ
ส่วนราชการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้
น้อยและไร้ทีพึง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและไร้ทีพึงเช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและด้าน
อืนๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี
และกิจกรรมพัฒนากลุ่มสตรีในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพและด้านอืนๆ โดยอบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม
คนพิการและกิจกรรมพัฒนาคนพิการในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพและด้านอืนๆ โดย อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้
สูงอายุและกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ภูมิความรู้ผู้
สูงอายุ ด้านการประกอบอาชีพ  และด้านอืนๆ โดยอบต.ร่วมกับส่วน
ราชการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน เครืองตัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับการดําเนินงานด้าน
สวัสดิการชุมชน งานเบียยังชีพ และงานอืนๆเช่น ป้ายโฆษณา กระดาษ
เขียนโปสเตอร์พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมาส์ กระดาษ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีรับแขกมีท้าวแขน จํานวน 15,900 บาท
เก้าอีรับแขกมีเท้าแขน  จํานวน  3 ตัว ตังไว้    15,900.-    บาท
   เพือจัดซือเก้าอีแบบมีท้าวแขน ขนาดไม่ตํากว่า 610 x 590 x 875
 มิลลิเมตร  จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,300.- บาท

โต๊ะรับแขก จํานวน 15,000 บาท
โต๊ะรับแขก  จํานวน  1 ชุด ตังไว้       15,000.-    บาท
    เพือจัดซือโต๊ะรับแขกสําหรับบริการและรองรับกลุ่มองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนทีมาติดต่อราชการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง    ตังไว้    2,800
.-บาท
  เพือจัดซือเครืองสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะจํานวน 1
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,568,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,614,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,614,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 974,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  
-  ผู้อํานวยการกองช่าง    ตังจ่ายไว้  362,820.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 29,680.-บาท  เป็นเงิน  178,080.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 30,790.-บาท  เป็นเงิน  184,740.-บาท

-  นายช่างโยธา ตังจ่ายไว้  249,300.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 20,360.-บาท  เป็นเงิน  122,160.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 21,190.-บาท  เป็นเงิน  127,140.-บาท

-  นายช่างไฟฟ้า   ตังจ่ายไว้   221,220.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 18,060.-บาท  เป็นเงิน  108,360.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 18,810.-บาท  เป็นเงิน  112,860.-บาท

-  เจ้าพนักงานประปา   ตังจ่ายไว้  140,820.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 11,510.-บาท  เป็นเงิน  69,060.-บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 11,960.-บาท  เป็นเงิน  71,760.-บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือน  เดือนละ  3,500.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 528,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน528,240.- บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  
-  พนักงานสูบนํา (สถานีสูบนํา หมู่ 3,12) 
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 9,000.- บาท     เป็นเงิน  108,000.-  บาท
(2)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี
-  ผู้ช่วยช่างประปา  (ตามภารกิจ)     
จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 11,540.- บาท    เป็นเงิน 138,480.- บาท
-  ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง) (ตามภารกิจ)    
จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 11,520.- บาท    เป็นเงิน 138,240.- บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 11,960.- บาท   เป็นเงิน  143,520.-  บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,020 บาท
(๔) เงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง จํานวน 70,020.- บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  
-  พนักงานสูบนํา  (สถานีสูบนํา หมู่ 3,12 )  
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 1,000.- บาท   เป็นเงิน   12,000.-  บาท
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 1,325.- บาท   เป็นเงิน   15,900.-  บาท
-  ผู้ช่วยช่างประปา (ตามภารกิจ) 
จํานวน  12 เดือน ๆ  ละ 1,745.- บาท   เป็นเงิน   20,940.- บาท
-  ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง) (ตามภารกิจ)  
จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 1,765.- บาท    เป็นเงิน   21,180.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบียเลียง พาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง  จํานวน  200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง สถานีสูบนํา
2. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  จํานวน  50,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ปลัก สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครืองตัดกระแสไฟฟ้า แคล้มวัดกระแส
ดิจิตอลรองเท้าเซพตี  ถุงมือนิรภัยกันกระแสไฟฟ้า เครืองตัดกระแส ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์/เครืองจักรกล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีให้การช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกา
เล็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผง
หมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรองแสง เมาส์ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 4,228,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เคืองซัมเมอร์ส จํานวน 100,000 บาท

เพือจัดซือรายการเครืองซัมเมอร์ส จํานวน 4 ชุดๆละ 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะเหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือเทปวัดระยะเหล็ก เคลือบไนลอน ขนาดกว้าง 13 มม
. ยาว 50 มม. จํานวน 1 อัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานสํานักงานแบบที 2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่านี
     1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 108 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก (GraphicsProcesing Unit) ไม่น้อยกว่า    6 แกน หรือ
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0GHz 
มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TH 
จํานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB
จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว มี DVD-RW 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) 
และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 17,000 บาท
-เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
 คุณลักษณะพืนฐาน
 เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 17,000.- บาท
     เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner 
และFax ภายในเครืองเดียวกันมีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 192 MB มีเครืองเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที (ppm) มีความเร็วในการ
พิมพ์ Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกันมี
หน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB มีเครืองเชือม
ต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,089,900 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารโดม(อเนกประสงค์) จํานวน 429,500 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารโดม (อเนกประสงค์)
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 7.50 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 180  ตารางเมตร   พร้อมป้ายโครงการ   (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน (กองช่าง) จํานวน 352,800 บาท
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน (กองช่าง) 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 35
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น)

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน(ใหญ่) จํานวน 155,600 บาท
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน (ใหญ่) 
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  กว้าง X ยาว  ตามแบบ
แปลน หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 132.75
 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึง  หมู่ 5 ไป บ้านโพน
งาม หมู่ 7

จํานวน 183,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง  หมู่ 4 (ไปวัด) จํานวน 182,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.25 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง หมู่ 4 สายบ้านบุ่ง - นา
นายถวิล สารีอาจ

จํานวน 389,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 ม.หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตาราง
เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ 3 จากบ้านนายทวี 
สารีอาจ – ฮ่องซี

จํานวน 197,000 บาท

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ  0.50 เมตร  และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ 2 สายทางจากบ้าน
นายประยงค์ – บ้านนายหนูแดง

จํานวน 112,000 บาท

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร  และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ 6 (บ้านนายพุ
ทธา – บ้านนางถํา)

จํานวน 216,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 354 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ 7 – บ้านสว่าง 
หมู่ 2

จํานวน 498,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 – บ้าน
โพนงาม หมู่ 7

จํานวน 498,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ 9 จํานวน 196,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.25 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ หมู่ 6(บ้านนายคง
เดช – บ้านนายสาคร)

จํานวน 173,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 282 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
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โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ 8 จํานวน 345,000 บาท
ขยายผิวจราจรถนน คสล.กว้าง 2 ข้างๆ
ล่ะ 0.50 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ  0.50 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเปือยใต้ หมู่ 12 ไป บ้านสว่าง หมู่ 2 จํานวน 163,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลูกบากศ์เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และพืนทีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาความสะอาดและจัดภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกและสถานทีโดยรอบอาคารสถานทีของ อบต.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท
         เพือเป็นการดําเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึงเป็นสถาบันสําคัญของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ สมควรทีจะเทิดทูนไว้เหนือสิงอืนใด เพือให้ดํารงไว้ซึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นชาติไทยในพฤติกรรมทังมวลในชาติ อันเป็นทียอมรับฝังลึกอยู่
ในชีวิตและจิตใจของคนไทยให้มีความปรองดองสมานฉันท์ความสามัคคี
ของคนในชาติ
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลจัดซือจัดจ้าง จํานวน 35,000 บาท

เพือสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลจัดซือจัดจ้างฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพือพัฒนาศักยภาพการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ อบต.โนนกาเล็น

จํานวน 40,000 บาท

เพือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ได้นําหลักคุณธรรมจริยธรรมไป
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เปิดโลกทัศน์ในการ
ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์
ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาไทยคัพ กีฬาต้านยา
เสพติดอําเภอสําโรง

จํานวน 30,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬา     
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ไทยคัพ   กีฬาต้านยาเสพติดอําเภอสําโรง ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 392,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

-  ค่าจ้างเหมาอืนๆ  
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตําบลโนนกาเล็น จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะต้นกล้าแห่งความดีบวชชีพราหมณ์ จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 32,000 บาท

1.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรฯ “28 กรกฎาคม 2561”  
จํานวน 4,000 บาท
2.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2560
 จํานวน 2,000 บาท
3.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาคม 2561” จํานวน 4,000 บาท
4. อุดหนุนโครงการจัดทําซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช “26 ตุลาคม 2560”  จํานวน  20,000 บาท
5. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2560
  จํานวน  2,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเกียวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยนําใส จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นการเพิมพืนทีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสวนสาธารณะเพือ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นการเพิมคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม
ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ฯลฯ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,353,320 บาท
งบกลาง รวม 14,353,320 บาท
งบกลาง รวม 14,353,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทังหมดใน
สังกัด อบต.โนนกาเล็น

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,092,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบทีกําหนด
-ผู้สูงอายุ 60 – 69 จํานวน 676 รายๆ ละ 600.- บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  4,867,200.- บาท
-ผู้สูงอายุ 70 – 79 จํานวน 333 รายๆ ละ 700.- บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  2,797,200.- บาท
-ผู้สูงอายุ 80 – 89 จํานวน 125 รายๆ ละ 800.- บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  1,200,000.- บาท
-ผู้สูงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 19 รายๆ ละ 1,000.- บาท จํานวน 12
 เดือน
เป็นเงิน  228,000.- บาท
   ในการเบิกจ่ายแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะลดลงหรือเพิมขึน ดัง
นันจํานวนเงินงบประมาณทีตังไว้ สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้และหากมี
การโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจงให้
จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้
สูงอายุอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิมหรือลดอัตราการจ่าย
เงิน เป็นต้น

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เงินเบียยังชีพคนพิการ ตามระเบียบทีกําหนด
จํานวน  400 รายๆ ละ 800.- บาท จํานวน 12 เดือน 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบทีกําหนด
จํานวน  20 รายๆ ละ 500.- บาท จํานวน 12 เดือน 
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สํารองจ่าย จํานวน 592,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที หรือการจ่ายงบประมาณทีไม่ได้ตังไว้งบ
ประมาณในหมวดอืนไว้ ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   จํานวน  200,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) จํานวน 150,000
 บาท                        
     เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนกา
เล็น(สปสช.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 188,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน     (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน และตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
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