
 
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  

อ าเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี 



ที ่ งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก   514,080.00 0.00 257,040.00 257,040.00 

2 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

  42,120.00 0.00 21,060.00 21,060.00 

3 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

  42,120.00 0.00 21,060.00 21,060.00 

4 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  86,400.00 0.00 43,200.00 43,200.00 

5 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  1,022,400.00 0.00 511,200.00 511,200.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120.00 0.00 853,560.00 853,560.00 

6 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน   2,135,640.00 0.00 1,031,040.00 1,104,600.00 

7 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

  205,320.00 0.00 58,440.00 146,880.00 

8 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง   126,000.00 0.00 63,000.00 63,000.00 



9 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   354,000.00 0.00 54,000.00 162,000.00 

10 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

  48,000.00 0.00 6,000.00 42,000.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,868,960.00 0.00 1,212,480.00 1,518,480.00 

11 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  570,000.00 0.00 103,200.00 466,800.00 

12 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

13 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน   10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

14 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 595,000.00 0.00 103,200.00 491,800.00 

15 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

293,000.00 84,000.00 130,277.60 78,722.40 

16 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

  25,000.00 0.00 2,925.00 22,075.00 

17 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

80,000.00 19,800.00 29,688.00 68,512.00 



18 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

128,000.00 11,700.00 47,100.00 69,200.00 

19 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

310,780.00 0.00 0.00 310,780.00 

20 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าพวงมาลัย กระเข้า
ดอกไม้และพวงมาลา
ส าหรับพิธีการวัน
ส าคัญต่างๆ 

6,000.00 0.00 3,500.00 2,500.00 

21 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

22 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการจัดกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหรืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

23 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการจัดกิจกรรม
อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ 

8,000.00 0.00 7,612.50 387.50 



24 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชี้แจงท าความ
เข้าใจ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์โดย
เน้นการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในชุมชน 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

25 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และ
ผู้น าภาคีเครือข่ายของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองอินทร์ 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

26 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการร่วมงานวันที่
ระลึกการก่อตั้งเมือง
อุดรธานี 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

27 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 

28 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 



ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

พัฒนาองค์ความรู้แก่
บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองอินทร์ 

29 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  50,000.00 0.00 37,720.00 12,280.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 1,122,780.00 115,500.00 258,823.10 786,456.90 

30 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   110,000.00 4,200.00 39,975.00 65,825.00 

31 
งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   13,000.00 0.00 12,150.00 850.00 

32 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว   10,000.00 0.00 6,400.00 3,600.00 

33 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

34 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   80,000.00 0.00 30,880.00 49,120.00 

35 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

36 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์   30,000.00 0.00 26,000.00 4,000.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 283,000.00 4,200.00 115,405.00 163,395.00 

37 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   100,000.00 0.00 40,670.56 59,329.44 



38 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 

39 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการโทรศัพท์   5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

40 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย์   5,000.00 0.00 3,124.00 1,876.00 

41 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  80,000.00 6,032.66 30,191.12 43,776.22 

 รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 191,000.00 6,032.66 73,985.68 110,981.66 

42 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

43 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 13,000.00 0.00 10,900.00 2,100.00 

44 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น 13,000.00 0.00 4,190.00 8,810.00 

45 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจก 

17,000.00 0.00 16,500.00 500.00 

46 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 

47 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ 70,000.00 0.00 66,500.00 3,500.00 



48 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)แบบ Smart 
TV 

36,000.00 0.00 35,000.00 1,000.00 

49 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน บันไดอลูมิเนียม 2,000.00 0.00 1,699.00 301.00 

50 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 3,500.00 0.00 2,890.00 610.00 

51 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 4,300.00 0.00 4,300.00 0.00 

52 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 

53 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 

54 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 

7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 

55 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ จ านวน 1 
เครื่อง 

8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 

56 
งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เวทีเหล็ก 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 394,500.00 0.00 227,679.00 166,821.00 

57 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนเทศบาลต าบล
กู่แก้ว โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 



ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่
กลาง)อ าเภอกู่แก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

58 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอกู่แก้ว
เพ่ือจัดขบวนแห่พาน
บายศรีงานทุ่งศรีเมือง 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

59 
งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดอุดรธานี 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 35,000.00 15,000.00 

 รวมงานบริหารทั่วไป 7,212,360.00 125,732.66 2,880,132.78 4,106,494.56 

60 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน   1,308,240.00 0.00 632,040.00 676,200.00 

61 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

  40,000.00 0.00 19,950.00 20,050.00 

62 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง   60,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

63 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   300,000.00 0.00 80,700.00 173,700.00 



64 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

  34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,742,240.00 0.00 762,690.00 933,950.00 

65 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน   20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

66 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  20,000.00 0.00 8,400.00 11,600.00 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 40,000.00 0.00 8,400.00 31,600.00 

67 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

50,000.00 0.00 55,400.00 14,600.00 

68 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการ 

40,000.00 9,624.00 13,548.00 16,828.00 

69 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

โครงการอบรม
หลักสูตรการจัดท าแผน
ที่ภาษี LTAX 3000 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 

70 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  20,000.00 0.00 1,700.00 18,300.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 130,000.00 9,624.00 70,648.00 49,728.00 



71 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   40,000.00 9,000.00 1,925.00 29,075.00 

72 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว   20,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

73 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   10,000.00 0.00 0.00 0.00 

74 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์   40,000.00 0.00 52,950.00 2,050.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 110,000.00 9,000.00 54,875.00 46,125.00 

75 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 

76 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานขนาด 5 ฟุต 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 

77 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 



78 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์
หรือ LED สี 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

79 
งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 90,000.00 0.00 85,000.00 5,000.00 

 รวมงานบริหารงานคลัง 2,112,240.00 18,624.00 981,613.00 1,066,403.00 

80 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการและสนับสนุน
การด าเนินงานของ
ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยต าบล
โนนทองอินทร์ 

540,000.00 40,500.00 220,290.00 279,210.00 

81 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์อป
พร.อบต.โนนทอง
อินทร์ 

105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 



82 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักสูตรทบทวน 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

83 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดสากล 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

84 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

35,000.00 0.00 34,050.00 950.00 



85 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

86 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริม
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

87 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนศูนย์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ต าบล
โนนทองอินทร์ 

95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 918,000.00 40,500.00 254,340.00 623,160.00 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 918,000.00 40,500.00 254,340.00 623,160.00 



88 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 

45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 

89 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
เพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

  รวมหมวดค่าใช้สอย 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 

  รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 

90 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน   676,320.00 0.00 324,780.00 351,540.00 



91 

งานบริหาร
ทัว่ไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 

92 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   138,000.00 0.00 68,760.00 69,240.00 

93 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

  24,000.00 0.00 10,950.00 13,050.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 880,320.00 0.00 425,490.00 454,830.00 

94 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  10,000.00 0.00 2,670.00 7,330.00 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 2,670.00 7,330.00 



95 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

96 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาต าแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

324,000.00 189,000.00 135,000.00 0.00 

97 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

40,000.00 3,968.00 9,278.00 26,754.00 

98 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

60,000.00 0.00 18,800.00 41,200.00 



99 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  30,000.00 0.00 1,700.00 28,300.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 464,000.00 192,968.00 164,778.00 106,254.00 

100 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

101 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

102 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว   40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 



103 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

104 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์   40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 

105 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   60,000.00 0.00 24,000.42 35,999.58 

106 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 



107 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  30,000.00 0.00 5,713.80 24,286.20 

 รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 92,000.00 0.00 29,714.22 62,285.78 

108 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,588,320.00 192,968.00 622,652.22 772,699.78 

109 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน   922,700.00 0.00 435,540.00 487,160.00 

110 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินวิทยฐานะ   84,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00 



111 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   655,920.00 0.00 160,920.00 495,000.00 

112 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

  120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,782,620.00 0.00 638,460.00 1,144,160.00 

113 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

114 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 



115 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

116 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

117 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

829,800.00 0.00 200,100.00 629,700.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 899,800.00 0.00 200,100.00 699,700.00 

118 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม)   912,120.00 129,045.64 227,577.30 555,497.06 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 912,120.00 129,045.64 227,577.30 555,497.06 



119 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรกัษาซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ส าหรับ ศพด 4 แห่ง 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 

 รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 

120 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขต
ต าบลโนนทองอินทร์ 

1,504,000.00 0.00 714,280.00 789,720.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,504,000.00 0.00 714,280.00 789,720.00 

 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,423,540.00 129,045.64 1,805,417.30 3,489,077.06 

121 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะ
ชุมชน 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

122 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการ พาท า น าทาง 
สร้างจิตส านึก ร่วม
พัฒนาบ้านเมือง (Big 
Cleaning Day) 

30,000.00 900.00 2,100.00 27,000.00 



123 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

124 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ 
โรคไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

125 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์/
ป้องกัน ปฎิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อ/โรคอุบัติ
ใหม่ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 110,000.00 900.00 2,100.00 107,000.00 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 110,000.00 900.00 2,100.00 107,000.00 

126 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 



127 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

128 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

  รวมหมวดค่าใช้สอย 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

  

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 

 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 



129 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน   675,120.00 0.00 331,140.00 343,980.00 

130 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 717,120.00 0.00 352,140.00 364,980.00 

131 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 



132 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

133 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  20,000.00 6,600.00 0.00 13,400.00 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 150,000.00 6,600.00 0.00 143,400.00 

134 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 



135 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

136 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

137 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการด าเนินการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 



138 

งานบริหาร
ทัว่ไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการป้องกันโรค
เอดส์ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

139 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

140 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 



141 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการอบรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

142 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

143 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  20,000.00 0.00 200.00 19,800.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 250,000.00 0.00 200.00 249,800.00 



144 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

145 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์   20,000.00 0.00 7,150.00 12,850.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 40,000.00 0.00 7,150.00 32,850.00 

146 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,172,120.00 6,600.00 374,490.00 791,030.00 



147 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน   591,720.00 0.00 211,320.00 380,400.00 

148 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

  35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

149 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง   42,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 



150 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   440,000.00 0.00 216,420.00 223,580.00 

151 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

  44,000.00 0.00 22,710.00 21,290.00 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,152,720.00 0.00 471,450.00 681,270.00 

152 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 



153 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

  5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

154 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

155 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 



156 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  350,000.00 0.00 300,000.00 30,000.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 410,000.00 0.00 300,000.00 90,000.00 

157 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

158 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   20,000.00 0.00 9,710.00 10,290.00 



159 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

160 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   40,000.00 0.00 13,500.00 26,500.00 

161 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 



162 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์   20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 105,000.00 0.00 23,210.00 81,790.00 

163 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One 

17,000.00 0.00 17,000.00 0.00 

164 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(inkjet printer) 

6,300.00 0.00 6,300.00 0.00 



165 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

166 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ led ขาวด า 

2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 40,900.00 0.00 40,900.00 0.00 

167 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแบบ/
รับรองแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง 

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

 รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 



168 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาหนอง
หาน 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,968,620.00 0.00 835,560.00 1,113,060.00 

169 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง   0.00 0.00 6,093.00 13,907.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 0.00 0.00 6,093.00 13,907.00 

170 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน   คสล.   และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า   
คสล.  รูปตัวยู   บ้าน
โนนทองอินทร์    หมู่  
4 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

171 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางภายในบ้าน
เหล่าสวนกล้วย   หมู่  
6 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

172 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าคอนกรีต จากล า
ห้วยล ายาง-
ถนนลาดยาง 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 



173 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.   หมู่  7   -   
ข้าง   ศพด. 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

174 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  ภายในบ้านหัว
หนอง   หมู่  8 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

175 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายใน/รอบ
หมู่บ้าน บ้านวังแข้ ม.5 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

176 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้าน
หัวหนอง หมู่ 3 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

177 
งานไฟฟ้า
ถนน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้าน
เหล่าสวนกล้วย หมู่ 2 - 
วัดหนองแสง 

270,000.00 0.00 0.00 270,000.00 

 รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,160,000.00 0.00 0.00 2,160,000.00 

 รวมงานไฟฟ้าถนน 2,160,000.00 0.00 6,093.00 2,173,907.00 

178 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีต าบลต้านภัย
ยาเสพติด 

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

179 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมกีฬาปรางค์กู่แก้ว
เกมส์ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

180 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

สนับสนุนศูนย์กีฬา
ต าบลโนนทองอินทร์ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 



 รวมหมวดค่าใช้สอย 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 

181 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา   60,000.00 59,974.00 0.00 26.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 60,000.00 59,974.00 0.00 26.00 

 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 230,000.00 59,974.00 0.00 170,026.00 

182 
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนประเพณีบุญ
เดือนหก 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

183 
งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

184 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

ค่าสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

185 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร   10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมหมวดค่าวัสดุ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 



186 
งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

187 
งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการท้องถิ่น ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

188 
งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

โครงการรักน้ า  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

189 
งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 

 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 

190 งบกลาง ส ารองจ่าย     200,000 0.00 0.00 200,000 

191 งบกลาง งบกลาง   7,974,800.00 500.00 3,571,002.00 4,548,898.00 

 รวมงบกลาง 8,174,800.00 500.00 3,571,002.00 4,748,898.00 

 รวมทั งหมด 31,500,000.00 574,844.30 11,333,400.30 19,591,755.40 

                 

 



 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

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

    การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สรุปได้ดังนี้  

 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนด าเนินงาน                       จ านวน 191  โครงการ 
โดยแยกเป็น 
o รายงานสถานการณ์ด าเนินงานโครงการ              จ านวน  191 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 100 
o โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ     จ านวน  96 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  50.26 
o โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  95 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  49.74 


