ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ข้อบัญญัติ
ส่วนที่ ๑

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

1
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
1. สถานะ การคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์ มีงบการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๑๙,๔๑๗,๙๙๖.๔๒
บาท
1.1.2 เงินสะสม
๕,๘๗๐,๓๗๕.๑๑
บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
๖,๙๗๓,๓๔๖.๓๐
บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง...-.... บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(1)
รายรับจริงทั้งสิ้น
๒๒,๔๘๗,๑๒๒.๕๓ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๖๙,๖๑๔
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
๔๘,๒๖๙.๔๐
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๘๘,๐๖๖.๔๗ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๓๔,๕๓๐
บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๙,๗๔๔,๘๐๙.๖๖ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๒,๕๐๑,๘๓๓
บาท
(2)
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
บาท
(3)
รายจ่ายจริง
๑๘,๒๕๐,๔๕๐.๗๙
บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๔,๒๖๔,๓๐๖
บาท
งบบุคลากร
๖,๗๖๕,๒๓๗.๔๘
บาท
งบดาเนินการ
๓,๔๗๖,๐๑๓.๘๑
บาท
งบลงทุน
๒,๑๙๗,๐๐๐
บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท

2
งบเงินอุดหนุน
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน

๑,๕๔๗,๘๙๓.๕๐
๑,๕๕๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

3

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
๒.๑ รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๙

1. รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ จดั เก็บเอง

รายรับ

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๙

2. รายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ อปท.

รายรับ
3. รายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๑

๖๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๑

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๑

๑๔,๐๐๐,๐๐๐
-

๑๔,๐๐๐,๐๐๐
-

รวมรายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

รวม

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐

4

แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
๒.๒ รายจ่ าย
รายจ่ าย
จ่ ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ ายจากงบประมาณ

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๖๑

๕,๖๑๒,๗๐๐
๑๐,๐๗๒,๕๕๐
๗,๑๖๔,๑๕๐
๓,๑๘๘,๖๐๐
๑,๙๖๒,๐๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๗๖,๐๐๐
๑๐,๔๐๒,๐๐๐
๖,๗๖๒,๕๐๐
๒,๘๐๓,๕๐๐
๑,๙๕๖,๐๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐

5

ส่ วนที่ ๒
ข้ อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์

อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
6

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
ของ องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
ด้ าน
ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการบริ หารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้ านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
๖,๙๗๖,๐๔๐
๒,๑๒๑,๖๘๐
๘๙๓,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๖,๕๖๓,๖๘๐
๙๙๕,๖๐๐
๓,๘๐๙,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๖,๐๗๖,๐๐๐

งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

๒๘,๐๐๐,๐๐๐

7

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

รวม
๖,๐๗๖,๐๐๐

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ประเภทเงินสารองจ่าย
ประเภทรายจ่ายอื่นๆ

๓๒๖,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕,๕๕๐,๐๐๐

8

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
รายจ่ ายอืน่ ๆ
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์

งานบริหารทั่วไป

งานบริหาร
งานคลัง

รวม

๒,๑๓๙,๒๐๐
๒,๔๐๗,๘๔๐

๑,๗๖๑,๖๘๐

๒,๑๓๙,๒๐๐
๔,๑๖๙,๕๒๐

๑๑๓,๐๐๐
๙๓๙,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๒๑๕,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
๑๒๘,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
-

๑๓๘,๐๐๐
๑,๐๖๗,๐๐๐
๔๙๐,๐๐๐
๒๑๕,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐

๑๔๗,๐๐๐

๙๗,๐๐๐

๒๔๔,๐๐๐

ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

๑๐๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๖,๙๗๖,,๐๔๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๑๒๑,๖๘๐

๘๕,๐๐๐
๙,๐๙๗,๗๒๐

9

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน

งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

-

-

๗๓๐,๐๐๐
-

๗๓๐,๐๐๐
-

-

-

เงินอุดหนุน

๑๖๓,๐๐๐
๘๙๓,๐๐๐

รวม

๑๖๓,๐๐๐
๘๙๓,๐๐๐

10

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานสาธารณสุ ข
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบรายจ่ ายอืน่ ๆ

งานบริกาสาธารณสุ ข
และงานสาธารณสุ ขอืน่

รวม

-

-

๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
-

๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
-

-

-

รายจ่ ายอืน่
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

-

-

๘๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐

11

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
รวม

งานส่ งเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษ์
แหล่งนา้ และป่ าไม้

รวม

-

-

-

๘๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
-

๔๕,๐๐๐
-

๑๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

12

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานเคหะและชุ มชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุ มชน

งานไฟฟ้า
และถนน

รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐
๓๑๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
-

-

๕,๐๐๐
๓๑๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐

-

๒,๒๑๙,๐๐๐

๒,๒๑๙,๐๐๐

เงินอุดหนุน
รวม

๑,๔๙๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๑๙,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๓,๘๐๙,๐๐๐
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานการศึกษา
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน

งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษา

รวม

๒,๔๗๑,๒๘๐

-

๒,๔๗๑,๒๘๐

๓๔,๐๐๐
๒๕๘,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๘๔๙,๔๐๐
๙๒๗,๕๐๐
-

๓๔,๐๐๐
๑,๑๐๗,๔๐๐
๑,๑๐๒,๕๐๐
๘๐,๐๐๐

๙๐,๕๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๙๐,๕๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑,๕๒๘,๐๐๐

๑,๕๒๘,๐๐๐

รวม

๓,๐๒๐,๒๘๐

๓,๕๔๓,๔๐๐

๖,๕๖๓,๖๘๐
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบรายจ่ ายอืน่ ๆ
รายจ่ ายอืน่
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

-

-

-

๑๔๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
แผนงานสั งคมสงเคราะห์

งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

งานสวัสดิการสั งคม
และงานสั งคมสงเคราะห์

๖๒๒,๐๐๐

๖๒๒,๐๐๐

๓๓,๖๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
-

๓๓,๖๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
-

-

-

๙๙๕,๖๐๐

๙๙๕,๐๐๐
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ข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั

(ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๘๘ จึงตราข้อบัญญัติ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนทองอินทร์ และ โดยอนุ มตั ิของนายอาเภอกู่แก้ว
ข้อ ๑. ข้อบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒. ข้อบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น ๒๘,๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป เป็ น
จานวน รวมทั้งสิ้ น ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ด้ าน

ยอดรวม

ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานการศึกษา
แผนงานสั งคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุ มชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้ านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

๙,๐๙๗,๗๒๐
๘๙๓,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๖,๕๖๓,๖๘๐
๙๙๕,๖๐๐
๓,๘๐๙,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐

งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

๖,๐๗๖,๐๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐
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ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้
เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................................

(ลงนาม)....…………………………………
(นายบุญเลิศ สวัสดี)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์

อนุมตั ิ/เห็นชอบ

(ลงนาม)…………………….…………………….
(........................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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ส่ วนที่ ๓
รายละเอียดประกอบข้ อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี

19

รายงานประมาณการรายรับ ( อยู่ด้านล่ างสุ ด จากหน้ าที่ ๒๐ถึง๒๓)
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี

รายรั บจริ ง
ปี 2555
หมวดภาษีอ ากร
ประเภทรายรั บ :
- ภาษีโรงเรื อ นและที่ ดิน
- ภาษีบารุ งท้ อ งที่
- ภาษีป้าย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รวมหมวดภาษีอ ากร

6,655.00
48,948.92
5,804.00
61,407.92

6,455.00
48,482.50
3,660.00
58,597.50

14,485.00
48,219.00
3,404.00
66,108.00

14,485.00
49,002.00
3,404.00
66,891.00

หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรั บ และใบอนุญาต
ประเภทรายรั บ :
- ค่ าปรั บการผิดสั ญญา
- ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
- ค่ าธรรมเนียมปิ ดประกาศ
- ค่ าใบอนุญาตประกอบการค้ าที่ เป็ นอั นตรายต่ อ สุ ขภาพ
รวมหมวดค่ าธรรมเนียมฯ

30,632.50
250.00
30,882.50

18,406.36
250.00
4,000.00
22,656.36

42,857.21
320.00
4,000.00
-

45,241.21
320.00
30.00
4,500.00
50,091.21

ประมาณการ
ยอดต่ าง
(%)
ปี 2559

9,000.00
50,000.00
6,000.00
65,000.00

-

25,000.00
500.00
5,000.00
4,500.00
35,000.00
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รายรั บจริ ง
ปี 2555
หมวดรายได้ จากทรั พ ย์สิ น
ประเภทรายรับ :
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น (เงินปันผล)
รวมหมวดรายได้ จากทรั พ ย์สิ น
หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประเภทรายรับ :
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)
รวมหมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
ประเภทรายรับ :
- ค่าขายแบบแปลน
- รายได้ทกี่ ฏหมายกาหนด
- รายได้เ บ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่ าง
(%)
ปี 2559

ปี 2558

44,824.65
44,824.65

173,051.98
173,051.98

85,354.11
85,354.11

114,621.63
114,621.63

-

190,000.00
10,000.00
200,000.00

-

-

-

-

-

-

129,600.00
6,686.50
136,286.50

69,655.00
4,137.44
73,792.44

78,500.00
1,060.00
79,560.00

92,000.00
12,600.00
1,143.00
105,743.00

150,000.00
-

50,000.00
200,000.00
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รายรั บจริ ง

หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทรายรับ :
-ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 1/9
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ภาษีมลู ค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กาหนดแผน
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- ค่าภาคหลวงแร่
- ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
- ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ตกิ รรมทีด่ ิน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1,536,318.81

1,722,183.84

1,344,762.19

1,819,683.50

-

1,500,000.00

64,401.32

43,613.99

83,517.96

98,833.45

-

50,000.00

5,923,206.61

8,907,363.58

7,127,574.85

8,445,159.38

-

9,200,000.00

744,614.86

763,089.71

740,005.24

937,772.04

-

800,000.00

1,338,212.06

1,669,242.34

1,202,113.40

1,615,875.95

-

1,500,000.00

25,097.14

26,432.54

20,219.92

26,403.54

-

50,000.00

19,555.75

238,062.73

158,182.97

199,921.60

-

250,000.00

178,338.00

151,506.00

117,003.00

144,364.00

-

150,000.00

1510
10,793,379.53 13,289,523.46

-

13,500,000.00

ค่าธรรมเนียมจดกิจการเจาะน้ าบาดาล
รวมหมวดภาษีจด
ั สรร

9,829,744.55

13,521,494.73

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่ าง
(%)
ปี 2559
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รายรั บจริ ง

หมวดเงินอุ ดหนุนทั่วไป
ประเภทรายรับ:
- เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมหมวดเงินอุ ดหนุนทั่วไปและเงินอุ ดหนุนเฉพาะกิจ

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

6,159,440.00

6,375,808.00

6,855,532.00

ยอดต่ าง
ปี 2558
(%)
6,855,532.00
-

6,159,440.00

6,375,808.00

6,855,532.00

6,855,532.00

หมวดเงินอุ ดหนุนทั่วไป

-

ปี 2559

7,000,000.00
7,000,000.00

-

ประเภทรายรับ

- อุดหนุนเฉพาะกิจ

9,434,871.00
รวมหมวดเงินอุ ดหนุนเฉพาะกิจ

9,968,870.00
9,968,870.00

-

-
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็ น
รายได้ จดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

๖๕,๐๐๐ บาท

ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน

จานวน

๙,๐๐๐ บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ ง
ของปี ที่ผา่ นมา
ภาษีบารุ งท้องที่

จานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของ
ปี ที่ผา่ นมา
ภาษีป้าย

จานวน

๖,๐๐๐ บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของ
ปี ที่ผา่ นมา
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต

รวม

๓๕,๐๐๐ บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

๒๕,๐๐๐ บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ ง
ของปี ที่ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิ ชย์

จานวน

๕๐๐ บาท

จานวน

๔,๕๐๐ บาท

จานวน

๕,๐๐๐ บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของ
ปี ที่ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ ง
ของปี ที่ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมและจาหน่ายเนื้อสัตว์

ประมาณการลดลงจากปี ที่ผา่ นมา
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หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รวม

๒๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๙๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

รวม

๒๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น (เงินปันผล)
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการเพิม่ ขึ้นในปี ที่ล่วงมาแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการเพิ่มขึ้นในปี ที่ล่วงมาแล้ว

รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของปี ที่ผา่ นมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของปี ที่ผา่ นมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการเพิม่ ขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของปี ที่ผา่ นมา
ภาษีสุรา
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของปี ที่ผา่ นมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการลดลง จากที่ได้รับจริ งในปี ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการเพิ่มขึ้น จากที่ได้รับจริ งในปี ที่ล่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริ งของปี ที่ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการลดลงจากปี ที่ผา่ นมา

รวม
จานวน

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๘๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๕๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๒๕๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุ นทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม
จานวน

รวม

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

บาท

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- บาท
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รายงานประมาณการรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

หมวด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

-

-

-

ปี ๒๕๕๙

-

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

๑๐๐

%

๑๔๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐๒,๐๐๐

๑๐๐

%

๘๔,๐๐๐

รวมรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
เงินสารองจ่ าย
จ่ายเป็ นค่าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๓๒๖,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

รวมเงินสารองจ่ าย
รายจ่ ายอืน่ ๆ
1.เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

๒๐๐,๐๐๐

-

2. เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
3. เบี้ยความพิการ
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐

%

๔๒,๐๐๐

๑๐๐

%

๔,๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑,๒๔๘,๐๐๐
%

๖๐,๐๐๐

รวมรายจ่ ายอืน่ ๆ

๕,๕๕๐,๐๐๐

รวมแผนงานงบกลาง

๖,๐๗๖,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่ าจ้ างประจาและค่ าจ้ างชั่วคราว)

๔,๕๔๗,๐๔๐

เงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

-

-

-

-

๑๐๐

%

๕๑๔,๑๐๐

๑๐๐

%

๔๒,๑๕๐

๑๐๐

%

๔๒,๑๕๐

๑๐๐

%

๘๖,๔๐๐

๑๐๐

%

๑,๔๕๔,๔๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

รวมเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)

-

-

-

-

รวมงบบุคลากร

-

-

-

-

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึ กษานายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
รวมเงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง)

๒,๑๓๙,๒๐๐

เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

%

๑,๗๒๗,๘๔๐

๑๐๐ %

๗๒,๐๐๐

๑๐๐ %

๒๑๐,๐๐๐

๑๐๐ %

๓๒๘,๐๐๐

๑๐๐ %

๗๐,๐๐๐
๒,๔๐๗,๘๔๐
๔,๕๔๗,๐๔๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
งบดาเนินการ(หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ)
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร อปท.

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

-

-

-

๑๐๐

%

๔๙๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๔๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๔๐,๐๐๐

รวมค่ าตอบแทน

-

-

-

๕๘๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐๐

%

รวมรายจ่ ายฯ

-

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าเช่าบ้าน
ค่ าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
๑.ค่าโฆษณาและเผยแพร่
๒.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
๓. ค่าเย็บหนังสื อเข้าปกหนังสื อ
๔. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
๕.ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดสถานที่ราชการ
๖. ค่าจ้างเหมาบริ การสารวจความพึงพอใจ

๑๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐๐

๔๘,๐๐๐

๑๐๐

๔๘,๐๐๐

๑๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

๔๐๖,๐๐๐
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หมวด

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๖
-

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ปี ๒๕๕๗
-

ปี ๒๕๕๘
-

ปี ๒๕๕๙
-

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑
๑๐๐
%

๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรื อคณะบุคคลฯ

๒๐,๐๐๐

๒. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น

๒๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
๑.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
๓.ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
๔. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๕. ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย
๖.โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สองข้างถนน
๗.โครงการบาบัดทุกข์บารุ งสุข
๘. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในที่ทาการ อบต.
๙. โครงการ อบต.สัญจร

๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๕๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐

รวมรายจ่ายฯ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน

๔๒๓,๐๐๐

รวมค่ าใช้ สอย

-

-

-

๑๐๐

%

๗๐,๐๐๐
๙๓๙,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
ค่ าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

-

-

-

-

รวมค่ าวัสดุ

-

-

-

-

รวมค่ าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

ค่ าสาธารณูปโภค(หมวดค่ าสาธารณูปโภค)
ค่าไฟฟ้ า
ค่าน้ าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม
ค่าไปรษณี ย ์

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑
๑๐๐

%

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๕๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๕๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๑,๐๐๐

๑๐๐

%

๕,๑๒๐

๑๐๐

%

๘๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๘,๘๘๐
๒๑๕,๐๐๐

รายจ่ ายอืน่ ๆ
รวมงบดาเนินการ

-

-

-

-

๒,๑๑๔,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
งบลงทุน (หมวดครุภณ
ั ฑ์ )
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
๑.จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมเครื่ องปริ๊ น
ครุ ภณั ฑ์ กล้องวงจรปิ ด
ครุ ภณั ฑ์ ไมค์ประชุมไร้สาย
รวมหมวดครุภณ
ั ฑ์
งบลงทุน (หมวดค่ าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง)
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
รวมค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)
อุดหนุนส่ วนราชการ
๑. อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
๒. อุดหนุนขบวนแห่พานบายศรี งานทุ่งศรี เมือง
๓. อุดหนุนอาเภอกู่แก้วงานรัฐพิธี
๔. อุดหนุนเทศบาลตาบลคอนสาย
รวมเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไป

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๑๐๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
100

%
%
%
%
%

๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๖,๙๗๖,๐๔๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่ าจ้ างประจาและค่ าจ้ างชั่วคราว)
เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินการ(หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ)
ค่ าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

-

-

-

-

๑๐๐

%

๑,๓๓๖,๔๐๐

๑๐๐

%

๔๘,๐๐๐

๑๐๐

%

๖๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๖๙,๒๘๐

๑๐๐

%

๔๘,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

๑,๗๖๑,๖๘๐

%

เงินค่าเช่าบ้าน

๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

รวมค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม
รวมค่ าใช้ สอย

-

-

-

-

๒๕,๐๐๐

-

-

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๘๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
ค่ าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว
รวมค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

-

-

-

-

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐๐

ประเภทครุ ภณั ฑ์สานักงาน

๑๑๐,๐๐๐

%

๕๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

รวมค่ าครุภัณฑ์
รวมงบทุน
รวมงานบริหารงานคลัง

-

-

-

-

๙๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๒,๑๒๑,๖๘๐
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หมวด

รายจ่ ายจริง

ประมาณการ

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ยอดต่ าง(%)

ปี ๒๕๖๑

๑. ค่าจ้างเหมาดาเนิ นงานศูนย์กชู้ ี พกูภ้ ยั ตาบลโนนทองอินทร์

-

-

-

-

๑๐๐

%

๕๔๐,๐๐๐

๒. ค่าส่งเสริ มสนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.โนนทองอินทร์

-

-

-

-

๑๐๐

%

๗๐,๐๐๐

๓. ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานของอาสาสมัครป้ องกันไฟป่ า

-

-

-

-

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

๔.. ค่าสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อป้ องกันภัยพิบตั ิฯ

-

-

-

-

๑๐๐

%

๕๐,๐๐๐

๕. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้เครื่ องวิทยุฯ

-

-

-

-

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินการ(หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ)
ค่าใช้ สอย
รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ

๖. ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการดาเนินงานและบริ หารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิ น
รวมงบดาเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๓๐,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน
๑..อุดหนุน ศพส.อาเภอกู่แก้ว โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

๑๐๐

%

๒. โครงการฝึ กอบรมค่าบาบัดผูเ้ สพ/ผูต้ ิดสิ่ งเสพติด/ฝึ กอบรมอาชี พ

๓๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

๓.โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่

๑๐๐

%

๓๔,๐๐๐

๔..โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

๑๐๐

%

๓๔,๐๐๐

รวมงบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

๑๖๓,๐๐๐

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

๘๙๓,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข
งบดาเนินการ (ค่ าใช้ สอย)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(ค่ าวัสดุ)
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
รวมงบดาเนินการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้ น (ศสมช.)
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสาธารณสุข

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง
ปี ๒๕๖๑
(%)

-

-

-

-

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๔๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๘๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๘๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริมการเกษตร
งบดาเนินการ ( ค่ าใช้ สอย )
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ
ค่าสนับสนับสนุนศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
งบดาเนินการ ( ค่ าวัสดุ)
วัสดุทางการเกษตร

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

-

-

-

-

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐

รวมงานส่ งเสริมการเกษตร

๑๐๐,๐๐๐

งานอนุรักษ์ แหล่ งนา้ และป่ าไม้
งบดาเนินการ ( ค่ าใช้ สอย
๑. โครงการคลองสวยน้ าใส
๒.ส่งเสริ ม สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมตาม
โครงการ”รักน้ า รักป่ า รักแผ่นดิน”
๓. ส่งเสริ มสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
รวมงานอนุรักษ์ แหล่งนา้ และป่ าไม้
รวมแผนงานการเกษตร

๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม่ ต่างๆของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%
%
%

รวมงบบุคลากร

-

๕๓๘,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
รวมค่ าตอบแทน

-

-

-

-

๑๐๐

%

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
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หมวด

รายจ่ ายจริง

แผนงานเคหะและชุ มชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุ มชน
งบดาเนินการ
ค่ าใช้ สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่ เข้ า
ลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
ประเภท ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวมค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุยางมะตอย
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วเคหะและชุ มชน

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐

%
%

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%
%
%
%
%
%

๒๐๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๑๗๕,๐๐๐
๔๙๐,๐๐๐
๑,๔๙๐,๐๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖
งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน
ค่ าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านยาง หมู่ที่ ๑
๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรี ต บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ ๒

๓.โครงการขยายถนน คสล. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓
๔. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สองข้าง บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ที่ ๔
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังแข้ หมูท่ ี่ ๕
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าสาเร็จรูป บ้านเหล่าสวนกล้วย หมูท่ ี่ ๖
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสาเร็ จรู ป บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๘

-

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

-

-

ปี ๒๕๕๙

-

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

๑๐๐

%

๘๘,๘๐๐

๑๐๐

%

๓๑๔,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๗๒,๒๐๐

๑๐๐

%

๓๑๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๑๕,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๐๑,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๑๘,๐๐๐

รวมค่ าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง

๒,๒๑๙,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(อุดหนุนสานักงานไฟฟ้ าอาเภอหนองหาน)

-

-

-

-

๑๐๐

%

๑๐๐,๐๐๐

รวมเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าและถนน

๑๐๐,๐๐๐
๒,๓๑๙,๐๐๐

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

๓,๘๐๙,๐๐๐
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41
หมวด
ปี ๒๕๕๖
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

-

เงินประจาตาแหน่ง

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

-

-

ปี ๒๕๕๙

-

เงินเดือนข้าราชการครู ผดู ้ ูแลเด็ก

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

๑๐๐

%

๕๙๒,๓๒๐

๑๐๐

%

๔๒,๐๐๐

๑๐๐

เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง

-

เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

-

-

-

๗๕๗,๖๘๐

๑๐๐

%

๕๖๔,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๗๑,๒๘๐

๑๐๐

%

๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๔,๐๐๐

รวมงบบุคลากร
ค่ าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

๒,๔๗๑,๒๘๐

-

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่ าตอบแทน

-

-

-

๑๐๐

%

๒๖,๐๐๐

๑๐๐

%

๑๐,๐๐๐
๓๖,๐๐๐

หมวด

ปี ๒๕๕๖

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

แผนงานการศึกษา
ค่าใช้ สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการฯ
ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวมค่าใช้ สอย
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุไฟฟ้ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
วัสดุกีฬา
รวมค่ าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโถค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
รวมงบดาเนินการ
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไปเกีย่ งกับการศึกษา

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%

๑๖๘,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๕๘,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%
%

-

-

-

-

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๔๙,๐๐๐
๓,๐๒๐,๒๘๐

42

หมวด
ปี ๒๕๕๖
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินการ (ค่าใช้ สอย)
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๒.. โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๓. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%
%

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗๗๔,๔๐๐
๘๔๙,๔๐๐

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐

%
%

๗๓๒,๐๐๐
๑๙๕,๕๐๐
๙๒๗,๕๐๐
๑,๗๗๖,๙๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

-

---

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%

๘๘,๕๐๐
๑๕,๐๐๐
๗๓,๕๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๓๘,๕๐๐

รวมค่าใช้ สอย
ค่าวัสดุ
โครงการอาหารเสริ มนม นักเรี ยนในสังกัด (สพฐ)
โครงการอาหารเสริ มนม (ศพด.) ในสังกัด
รวมค่ าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
งบลงทุน
หมวดครุ ภณ
ั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
อุดหนุนโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา

๑,๕๒๘,๐๐๐

๑,๕๒๘,๐๐๐
๓,๕๔๓,๔๐๐
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หมวด
ปี ๒๕๕๖

รายจ่ ายจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง(%)
ปี ๒๕๖๑

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ค่ าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ตาบลต้านยาเสพติด
2. สนับสนุนศูนย์กีฬาตาบลโนนทองอินทร์

-

-

-

-

๑๐๐

%

๘๕,๐๐๐

๑๐๐

%

๒๕,๐๐๐

๓. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่ วมกีฬาปรางค์ก่แู ก้วเกมส์

๓๐,๐๐๐

รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้ องถิน่
ค่ าใช้ สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่าย หมวดอื่นๆ
2. โครงการส่งเสริ มประเพณีบุญเดือนหก
3. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

๑๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๔๐,๐๐๐

๑๐๐

%

๓๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
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หมวด

รายจ่ายจริง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
รวมงบบุคลากร

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐

%
%

๕๘๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๖๒๒,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%
%
%

๑๐,๐๐๐
๓,๖๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๓,๖๐๐

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐

%
%

๖๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

%

๒๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐๐
๑๐๐

%
%

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
รวมรายจ่ายทุกแผนงาน

๙๙๕,๖๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐
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ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
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ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนงานงบกลาง
ตั้งไว้รวม ๖,๐๗๖,๐๐๐ บาท
หมวดงบกลาง
ตั้งไว้รวม ๖,๐๗๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
ตั้งไว้ ๓๒๖,๐๐๐ บาท
๑. สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสบทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. สมทบกองทุนประกันสั งคม
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นผูช้ าระเบี้ยประกันแทน
พนักงานจ้าง โดยสมทบในส่ วนของนายจ้าง
ของอัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพต่อเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. สมทบกองทุนประกันสั งคม(ผู้ช่วยครู ผ้ ดู ูแลเด็ก) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นผูช้ าระเบี้ยประกันแทน
พนักงานจ้าง โดยสมทบในส่ วนของนายจ้าง
ของอัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพต่อเดือน
สาหรับผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๔. สมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
มาตรา ๑๘ (๘) และมาตรา ๔๗แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสมทบ
ในส่ วน ของ อบต.ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินกองทุนที่ได้รับโอนจาก สปสช. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินสารองจ่ าย
ตั้งไว้
๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เนื่องจากประสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ ในกรณี เร่ งด่วนหรื อฉุ กเฉิ น เช่น ประสบอุทกภัย
ประสบอัคคีภยั ประสบวาตะภัย ประสบภัยแล้งอย่างรุ นแรง ประสบโรคภัยต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้ ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท
๑. เบีย้ ยังชี พผู้ป่วยเอดส์
ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์ในตาบลโนนทองอินทร์ ในอัตรา ๕๐๐ บาท
ต่อเดือนต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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๒. เบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเบี้ยยังชีพให้กบั ผูส้ ู งอายุในเขตพื้นที่ตาบลโนนทองอินทร์ ในอัตราขั้นบันได ดังนี้
๑. ช่วงอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี รับเงินเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ บาท
๒. ช่วงอายุ ๗๐ – ๗๙ ปี รับเงินเบี้ยยังชีพ ๗๐๐ บาท
๓. ช่วงอายุ ๘๐ – ๘๙ ปี รับเงินเบี้ยยังชีพ ๘๐๐ บาท
๔. ช่วงอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไปรับเงินเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาท
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปกาหนดวัตถุประสงค์
๓. เบีย้ ความพิการ
ตั้งไว้ ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเบี้ยความพิการให้กบั คนพิการในเขตพื้นที่ตาบลโนนทองอินทร์ ในอัตราเดือนละ
๘๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๔. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุ มชน
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยประชาชน ๑ ส่ วน อบต. ๑ ส่ วน รัฐบาล ๑ส่ วน
(ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐สิ งหาคม ๒๕๕๓ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
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แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ตั้งไว้ ๖,๙๗๖,๐๔๐ บาท
งบบุคลากร
ตั้งไว้ ๔,๕๔๗,๐๔๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
ตั้งไว้ ๒,๑๓๙,๒๐๐ บาท
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว้ ๖๐๐,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนนายก อบต.
จานวน ๒๔๔,๘๐๐
บาท
รองนายก อบต.
จานวน ๒๖๙,๓๐๐
บาท
เลขานุการนายก อบต. จานวน ๘๖,๔๐๐
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก
ตั้งไว้ ๔๒,๑๕๐ บาท
และรองนายก
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก
จานวน ๒๑,๐๐๐
บาท
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายก จานวน ๒๑,๑๕๐
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว้ ๔๒,๑๕๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษนายก
จานวน ๒๑,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก จานวน ๒๑,๑๕๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
ตั้งไว้ ๑,๔๕๔,๔๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จานวน ๑๓๔,๖๔๐ บาท
รองประธานสภา อบต.
จานวน ๑๑๐,๑๖๐ บาท
เลขานุการสภา
จานวน ๘๖,๔๐๐ บาท
สมาชิกสภา อบต.
จานวน ๑,๑๒๓,๒๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ตั้งไว้รวม ๒,๔๐๗,๘๔๐
บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ ๑,๗๒๗,๘๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบลสังกัดสานักงานปลัด
จานวน ๗ อัตรา ดังนี้ ตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานปลัด
ตาแหน่งบุคลากร ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุ รการ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆของพนักงาน
ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานส่ วนตาบลสังกัดสานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง
ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นเรื่ องกาหนดมาตรฐานกลาง
การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)ลงวันที่ ๑๘เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๓๒๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ของสานักงานปลัด จานวน ๓ อัตรา
๑.ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒.ตาแหน่งพนักงานขับรถ
๓.ตาแหน่งคนงานทัว่ ไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆของพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชี พชัว่ คราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัว่ ไปสังกัดสานักงานปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม ๑,๖๔๗,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ ๑๑๓,๐๐๐ บาท
ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท.
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒.เงินค่ าตอบแทนคณะกรรมการอนุกรรมการ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการอนุกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ อบต.แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่
เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเปิ ดซอง คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง โดยมีระเบียบกาหนดให้รับค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างสังกัด
สานักงานปลัดตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลสังกัดสานักงานปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่ วนตาบลสังกัดสานักงานปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้ รวม ๙๓๙,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ ๔๐๖,๐๐๐ บาท
๑.ค่ าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดทาสื่ อโฆษณาและเผยแพร่ ในกิจการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ เช่น
การจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ การจัดทาปฏิทิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒.ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ างๆ
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม
การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง และผูม้ ีสิทธิ์ เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓.ค่ าเย็บหนังสื อเข้ าปกหนังสื อ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเข้าเล่มและค่าเย็บปกหนังสื อ
ในการจัดทาเอกสารเผยแพร่ ต่าง ๆของ อบต.โนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔.ค่ าจ้ างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ราชการทั้งภายในและภายนอกอาคารสานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕.ค่ าจ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงาน
ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทาความสะอาด
สถานที่ราชการทั้งภายในและภายนอกอาคารสานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖.ค่ าจ้ างเหมาบริการสารวจความพึงพอใจ
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างองค์กรหรื อสถานบันที่เป็ นกลาง
เพื่อเป็ นผูด้ าเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ ารับรองในการต้ อนรับบุคลากรหรือ
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
คณะบุคคลทีม่ านิเทศงานตรวจงาน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
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ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริ การด้วย ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒.ค่ าเลีย้ งรับรองในการประชุ มสภาท้ องถิ่น
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรื อคณะกรรมการ
หรื อคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๔๒๓,๐๐๐ บาท
๑. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
(ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น,สมาชิสภาท้องถิ่น,พนักงานส่ วนตาบล,พนักงานจ้าง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒ ค่ าใช้ จ่ายในการเลือกตั้ง
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
(กรณี รบวาระยุบสภา กรณี แทนตาแหน่งที่วา่ ง นายก อบต.
และสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๓. โครงการฝึ กอบรมสั มมานาเพือ่ เพิม่
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐
บาท
ประสิ ทธิภาพบุคลากรในสั งกัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิ กสภาอบต. พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง
เพื่อนามาปรับใช้และพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๔. โครงการสร้ างความปรองดอง
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
และสมานฉันท์ ของคนในชาติ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมในการปกป้ องสถาบัน
และความสามัคคีของคนในชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม ถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท ๐๓๐๑.๔/ว๒๑๒๘ ลว.๓๑ ก.ค.๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๕ ค่ าพวงมาลัย กระเช้ าดอกไม้ และพวงมาลา
ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท
สาหรับพิธีการวันสาคัญต่ างๆ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาส ของงานรัฐพิธี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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๖ โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์ สองข้ างถนน
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งภูมิทศั น์สองข้างถนน ภายในเขตบริ การ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๗. โครงการบาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าสนับสนุ นโครงการบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข
เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ในเขตบริ การ ตามหนังสื อที่ มท 0892.4/ว893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๘. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
ทีท่ าการ อบต.โนนทองอินทร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ ณ ที่ทาการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๙. โครงองค์ การบริหารส่ วนตาบลสั ญจร
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการประชุมประชาคมรับทราบปั ญหา
ความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)โดยวิธีการ
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ น ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลโนนทองอินทร์
ระหว่างผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่ วนตาบล ผูน้ าหมู่บา้ นเพื่อ
ทราบปัญหาความต้องการ แนวทางการแก้ไขปั ญหา ทบทวนแผนชุมชนทบทวน
โครงการกิจกรรมแผนพัฒนาสี่ ปีที่ผา่ นมา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เช่นโต๊ะ ตู ้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ น
ถนนทุกประเภท ทุกสายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้รวม ๓๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับใช้ในงานสานักงานปลัด เช่น น้ าดื่มสาหรับผูม้ าติดต่อราชการ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิปหนีบ นายาลบคาผิด ลวดเสี ยบ กาว ฯลฯ
ตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเชล น้ามันเบนซิน
สาหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องตบอัด เครื่องตัดหญ้า และเครื่องจักรกลต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดทาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จาเป็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิสซ์
ปลั๊ก ฟิวส์ ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม ๒๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
และที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าน้าประปา
ตั้งไว้ ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้ ๕,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
ตั้งไว้ ๘,๘๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้บริการ
ไปรษณีย์ต่าง ๆ อันจาเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าเซฟเวอร์
ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าจัดวางระบบแลน และค่าสื่อสารอื่นฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดราจ่ายอื่น ๆ
๑.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจาปี) ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน
ตั้งไว้ รวม ๒๓๐,๐๐๐ บาท
หมวด ค่ าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภท อาคาร รายการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๙๔ ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
หมวดค่ าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐ บาท
ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๔๗,๐๐๐ บาท
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน ๑ เครื่ อง ราคาจัดซื้อหาตามท้องตลาดทัว่ ไป ตามมาตรฐานครุ ภณั ฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๒. เครื่องพิมพ์
ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จานวน ๑ เครื่ อง ราคาจัดซื้อหาตามท้องตลาดทัว่ ไป ตาม
มาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
หมวด ค่ าครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
ประเภท กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด จานวน ๔ จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารสานักงานและรอบบริ เวณสานักงาน
ราคาจัดซื้อหาตามท้องตลาดทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภท ไมค์ ประชุมไร้ สาย
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายสาหรับที่ประชุม ราคาจัดซื้อหาตามท้องตลาดทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ รวม ๘๕,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
๘๕,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ
ตั้งไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท
๑. อุดหนุนสานักงานเหล่ ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
โครงการกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2557(จะดาเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. อุดหนุนขบวนแห่ พานบายศรีงานทุ่งศรีเมือง
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
โครงการขบวนแห่พานบายศรี และกิจกรรมในงานประจาปี
ทุ่งศรี เมืองอุดรธานี (จะดาเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. อุดหนุนอาเภอกู่แก้ วงานรัฐพิธี
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
โครงการการจัดงานรัฐพิธี วันสาคัญ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (จะดาเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๑.อุดหนุนเทศบาลตาบลคอนสาย
ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท
โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จะดาเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้ง ไว้รวม ๘๙๓,๐๐๐ บาท
งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ตั้งไว้รวม ๘๙๓,๐๐๐ บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้ ๗๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้ ๗๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว้ ๗๓๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ าจ้ างเหมาดาเนินงานศู นย์ ก้ ชู ี พกู้ภัยตาบลโนนทองอินทร์
ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาดาเนิ นงานของศูนย์กชู้ ีพกูภ้ ยั
ตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่ าส่ งเสริมสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.โนนทองอินทร์
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์ อปพร. อบต.โนนทองอินทร์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๓. ค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมดาเนินการเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ า
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในเขตพื้นที่บริ การ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๔. ค่ าสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมเพือ่ การป้องกันและ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินการกิจกรรมเพื่อป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบตั ิ
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕.ค่ าช้ าจ่ ายในการฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
แบบสั งเคราะห์ ความถี่ 5000 วัตต์
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบ อปพร.,ผูป้ ฏิบตั ิการแพทย์ฉุกเฉิ น
และพนักงานส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๖. ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการดาเนินงานและบริ หารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิ น ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและบริ หารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิ น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ ๑๖๓,๐๐๐ บาท
ประเภทอุดหนุนส่ วนราชการ
ตั้งไว้ ๙๘,๐๐๐ บาท
๑. โครงการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู ้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อาเภอกู่แก้ว โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอกู่แก้ว
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(จะดาเนิ นการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๒. โครงการรณรงค์ ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการตั้งชุดปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ในระหว่างเทศกาลกาลสงกรานต์ ให้คณะกรรมการหมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลโนนทองอินทร์ โดยถือ
ปฏิบตั ิตามหนังสื อด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2516 ลว.29 พ.ย.2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. โครงการรณรงค์ ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการตั้งชุดปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ในระหว่างเทศกาลกาลสงกรานต์ ให้คณะกรรมการหมู่บา้ นในเขตพื้นที่ตาบลโนนทองอินทร์ โดยถือ
ปฏิบตั ิตามหนังสื อด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2516 ลว.29 พ.ย.2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔.ค่ าลงทะเบียนโครงการฝึ กอบรมค่ ายบาบัดผู้เสพ/ผู้ติดสิ่ งเสพติด/
ฝึ กอบรมอาชีพ
ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าลงเบียนสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
และผูฝ้ ึ กอบรมอาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสาธารณสุ ข
ตั้งไว้ รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท
งานบริหารงานทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข
ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้
๗๐,๐๐๐ บาท
ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ าจ้ างเหมาบริการฉีดพ่ นน้ายาเคมี
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงาน ในการฉี ดพ่นน้ ายาเคมี กาจัดยุง
แมลง และสัตว์ที่เป็ นพาหะนาเชื้อโรค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
ที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
๑. โครงการป้ องกันและระงับโรคติดต่ อจากสั ตว์
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์
ค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ในการป้ องกันและระงับโรคติดต่อเช่น วัคซี นป้ องกันโรค
ยาคุมกาเนิดในสัตว์ ค่าเข็มฉี ดยา กระบอกฉี ดยา และรายจ่ายอื่นที่อยูใ่ นประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่ าใช้ จ่ายโครงการการบริหารการจัดการขยะชุมชน
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการบริ หารการจัดการขยะชุมชนตาบลโนนทองอินทร์ การจัดฝึ กอบรม การจัดทาหรื อ
จัดหาวัสดุรองรับขยะฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลืน่
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับเติมเครื่ องฉี ดพ่นหมอกควัน
ในการกาจัดยุงและแมลงที่เป็ นพาหนะนาโรค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ ทรายอะเบท น้ ายาเคมีฉีดพ่นยุง
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้ องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ
และรายจ่ายอื่นที่อยูใ่ นประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณะประโยชน์
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
๑. อุดหนุนศูนย์ สาธารณสุ ขมูลฐานหมู่บ้าน (ศสมช.)
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุ ข
มูลฐานในเขตพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
โดยจัดสรรเป็ นค่าดาเนินโครงการ/กิจกรรม ของอาสาสมัคร
ประจาหมู่บา้ น จานวน ๘หมู่บา้ น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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แผนงานการเกษตร
ตั้งไว้รวม ๑๔๕,๐๐๐ บาท
งานส่ งเสริมการเกษตร
ตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
1. ค่ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
พระราชดาริและพระราชเสาวนีย์ฯ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหรื อสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
พระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
2. ค่ าสนับสนุนศู นย์ บริ การและถ่ ายทอด
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจาตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุทางการเกษตร
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อพันธุ์กล้าไม้พร้อมปุ๋ ยอินทรี ยร์ องพื้นฯลฯ และ
รายจ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
งานอนุรักษ์ แหล่ งนา้ และป่ าไม้
ตั้งไว้
๔๑๕,๐๐๐ บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้
๔๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้
๔๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท
ทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
๑. โครงการคลองสวยนา้ ใส
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ส่ งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานกิจกรรมตาม โครงการ”รักฯ รักป่ า รักแผ่นดิน”ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกิจกรรม ตาม โครงการ”รักฯ รักป่ า รักแผ่นดิน”
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ส่ งเสริ ม สนับสนุนโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง
ตั้งไว้รวม ๒,๑๒๑,๖๘๐ บาท
งบบุคลากร
ตั้งไว้
๑,๗๖๑,๖๘๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ตั้งไว้
๑,๗๖๑,๖๘๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ ๑,๓๓๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบลสังกัดกองคลัง
จานวน ๕ อัตรา ตาแหน่งผูอ้ านวยการกองคลัง ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆของพนักงาน
ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ ตามคุณวุฒิและเงินเงินเพิม่ ค่าครองชีพ
ของพนักงานส่ วนตาบลสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นเรื่ องกาหนดมาตรฐานกลาง
การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๒๖๙,๒๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
สังกัดกองคลัง จานวน ๒ อัตรา
๑.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๒.ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆของพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ ค่าครองชี พชัว่ คราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัว่ ไปสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม ๒๖๓,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่ วนตาบลสังกัดสานักกองคลัง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลสังกัดสานักงานปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม ๑๒๘ ,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ าง ๆ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ของพนักส่ วนตาบลสังกัดกองคลัง
และผูม้ ีสิทธิ์ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
ทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
๑.ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. โครงการอบรมหลักสู ตรการจัดทาแผนทีภ่ าษี ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินการฝึ กอบรมหลักสู ตรการจัดทาแผนที่ภาษี
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษี ของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในกองคลัง
เช่น น้ าดื่มสาหรับผูม้ าติดต่อราชการ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิปหนีบ
นายาลบคาผิด ลวดเสี ยบ กาว ฯลฯ ตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลว. ๑๖ ก.ค.๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อจัดทาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่จาเป็ น
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกเครื่ องพิมพ์ เมาส์ แป้ นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุเกี่ยวกับการงานบ้านงานครัวเช่น เครื่ องครัว แก้ว จานชาม
ถังขยะ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่ใช้เกี่ยวกับการทาความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม ๙๗,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ตั้งไว้
๙๗,๐๐๐ บาท
ประเภทครุ ภัณฑ์ สานักงาน
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในจัดซื้ อตูน้ ิรภัย จานวน ๑ ตู้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
ประเภท ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท
๑. เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิ ดสี
ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิดสี จานวน ๑ เครื่ อง ราคาจัดซื้ อหาตามท้องตลาดทัว่ ไป ตามราคามาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๒. เพื่อจัดซื้ อคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ เครื่ อง ราคาจัดซื้ อหาตามท้องตลาดทัว่ ไป
ตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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แผนงานสงเคราะห์
ตั้งไว้รวม ๙๙๕,๖๐๐บาท
งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม ๖๒๒,๐๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ าประจา)
ตั้งไว้รวม ๖๒๒,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ ๕๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบลสังกัดส่ วนสวัสดิการสังคม
จานวน ๒ อัตรา ดังนี้
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง
ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่นเรื่ องกาหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินการ
ตั้งไว้ รวม ๓๗๓,๖๐๐ บาท
หมวดค่ าตอบแทน
ตั้งไว้รวม ๓๓,๖๐๐ บาท
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสาหรับพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบตั ิราชการนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ าศึกษาบุตร
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
ตั้งไว้ ๓,๖๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาบริการ
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ าจ้ างเหมาบริการ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสื อ, เข้าปกหนังสื อ,
ค่ารับวารสาร, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าล้างอัดฟิ ล์ม
ถ่ายรู ป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ าง ๆ
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ในการฝึ กอบรมของพนักงานส่ วนตาบล
สังกัดส่ วนสวัสดิการสังคมและผูม้ ีสิทธิ ตามระเบียบตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
ทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
๑. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าพนักงานส่ วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. โครงการอบรมสุ ขภาพผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการอบรมสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. โครงการป้องกันโรคเอดส์
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในในการอบรม รณรงค์ ให้ความรู ้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
โนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. โครงการฝึ กอบรมอาชีพ
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี
เยาวชน และประชาชนที่ประสบ ปัญหาทางสังคม
ความยากจน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมอาชีพ ความรู ้ดา้ นกฎหมาย
สิ ทธิ สตรี ให้แก่กลุ่มสตรี ตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖. โครงการดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ การบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ที่เป็ นทรัพย์สินของ อบต. เช่น ตู ้ โต๊ะ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องพริ้ นเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุในสานักงาน เช่น กระดาษ, แฟ้ ม, ปากกา, ดินสอ,
ตรายาง คลิปหนีบ น้ ายาลบคาผิด ลวดเสี ยบ กาว และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้ในการจัดซื้ อหมึกคอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์เก็ต, โปรแกรม,
แฮนดี้ไดร์ , และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุ มชน
ตั้งไว้รวม ๓,๘๐๙,๐๐๐ บาท
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุ มชน
ตั้งไว้รวม ๑,๔๙๐,๐๐๐บาท
งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ตั้งไว้รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ ๕๓๘,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบลสังกัดกองช่าง
จานวน ๒ อัตรา ผูอ้ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆของพนักงาน
ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ของพนักงานส่ วนตาบลสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง
ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นเรื่ องกาหนดมาตรฐานกลาง
การบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ของกองช่าง จานวน ๓ อัตรา ผูช้ ่วยช่างโยธา ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ าผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆของพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชี พชัว่ คราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัว่ ไปสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าตอบแทน
ตั้งไว้
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒ ลงวันที่๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
1. ค่ าธรรมและค่ าลงทะเบียน ต่ าง ๆ
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ของพนักส่ วนตาบล
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สังกัดกองช่าง และผูม้ ีสิทธิ์ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐บาท
1. ค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมถนน
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมถนนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ อบต.โนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในงานกองช่าง
เช่น น้ าดื่มสากรับผูม้ าติดต่อราชการ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิปหนีบ
นายาลบคาผิด ลวดเสี ยบ กาว ฯลฯ ตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลืน่
ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดทาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เช่น เมาส์ แป้ นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุก่อสร้ าง
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี น้ า สี น้ ามัน ทินเนอร์
อิฐ เหล็ก หิ น ปูนซี เมนต์ ทราย ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ต้ งั จ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทวัสดุยางมะตอย
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุยางมะตอยแบบผสมเสร็ จ
และน้ ายางแอสฟัลท์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ในเขตตาบลโนนทองอินทร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทค่ าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า สวิสซ์
ปลัก๊ ฟิ วส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

67

งานไฟฟ้าถนน
ตั้งไว้ รวม ๒,๓๑๙,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม ๒,๒๑๙,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
ตั้งไว้ ๒,๒๑๙,๐๐๐ บาท
๑.โครงการซ่ อมแซมถนนลูกรังบ้ านยาง หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๘๘,๘๐๐ บาท
ซ่ อมแซมถนนลูกรั งบ้ านยาง หมู่ที่ ๑ จากลาห้ วยยางถึงถนนลาดยาง กว้าง ๓ เมตร
ระยะทาง ๕๕๐ เมตร โดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จานวน ๖๐๐ ลบ.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๒.โครงการก่อสร้ างรางระบายนา้ สาเร็จรู ปพร้ อมฝาปิ ด
ตั้งไว้ ๓๑๔,๐๐๐ บาท
ก่ อสร้ างรางระบายนา้ สาเร็จรู ป บ้ านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ ๒
ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๓ ม. ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๓.โครงการขยายถนน คสล. บ้ านหัวหนอง ม.๓
ตั้งไว้ ๒๗๒,๒๐๐ บาท
ขยายถนน คสล. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ ขนาด กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางข้างละ ๒๔๖ เมตร
รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า ๔๙๒ ตร.เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๔.โครงการก่อสร้ างขยายถนน คสล สองข้ าง
ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างขยาย ถนนคสล.สองข้างถนน หมู่ที่ ๔บ้านโนนทองอินทร์ กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.
ระยะทางข้างละ ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.และวางรางระบายน้ าสาเร็ จรู ปพร้อม
ฝาปิ ดสองข้าง ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ยาวข้างละ๕๐ ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๕.โครงการก่อสร้ างถนน คสล. บ้ านวังแข้ ม.๕
ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
กว้าง ๔ ม. ยาว๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ
๐.๐๐-๐.๕๐ ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๖. โครงการก่อสร้ างรางระบายนา้ สาเร็จรู ป บ้ านเหล่ าสวนกล้วย ม.๖
ตั้งไว้ ๓๑๕,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ า สาเร็ จรู ปพร้อมฝาปิ ด บ้านเหล่าสวนกล้วย ม.๖
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๗. โครงการก่อสร้ างรางระบายนา้ สาเร็จรู ป บ้ านเหล่าสวนกล้วย ม.๗
ตั้งไว้ ๓๐๑,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ า สาเร็ จรู ปพร้อมฝาปิ ด บ้านเหล่าสวนกล้วย ม.๗
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๘. โครงการก่อสร้ างถนนลูกรังบ้ านหัวหนอง ม.๘
ตั้งไว้ ๓๑๘,๐๐๐ บาท
ก่อสร้ างถนนลูกรังบ้ านหัวหนอง ม.๘ สายหนองหญ้ารังกา ขยาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตรโดย
การลงลูกรังบ้านหัวหนอง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง จานวน๑,๓๘๐ ลบ.ม.
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
1. อุดหนุนสานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอหนองหาน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้ าส่ องสว่าง
ทั้ง ๘หมู่บา้ น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

69

แผนงานการศึกษา
ตั้งไว้รวม ๖,๕๖๓,๖๘๐
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
ตั้งไว้รวม ๓,๐๒๐,๒๘๐
งบบุคลากร
ตั้งไว้รวม ๒,๔๗๑,๒๘๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ตั้งไว้ รวม ๒,๔๗๑,๒๘๐
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
๕๙๒,๓๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ดังนี้
- เงินเดือนผูอ้ านวยการกองการศึกษา
ตั้งไว้ ๓๒๙,๗๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนตามอัตราที่ได้รับ จานวน ๑ อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการศึกษา
ตั้งไว้ ๒๖๒,๕๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนตามอัตราที่ได้รับ จานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง
ตั้งไว้
๔๒,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ์ ได้รับ ตามอัตราที่กาหนด
เช่น ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ฯลฯ รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินเดือนข้ าราชการครู ผ้ ดู ูแลเด็ก
ตั้งไว้
๗๕๗,๖๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนสาหรับข้าราชการครู ผดู ้ ูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทเงินค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้
๕๖๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป สังกัดกองการศึกษา
จานวน ๕ อัตรา ตาแหน่งผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทเงินค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้
๓๗๑,๒๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป สังกัดกองการศึกษา
ตาแหน่งผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๑. ตาแหน่งผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก จานวน ๕ อัตรา
๒. ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา
ประเภทเงินเพิม่ ต่ างๆของพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้
๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชี พชัว่ คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
สังกัดกองการศึกษา ตาแหน่งผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก จานวน ๕ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทเงินเพิม่ ต่ างๆของพนักงานจ้ าง
ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชี พชัว่ คราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
สังกัดกองการศึกษา ตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บาท
บาท
บาท
บาท
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งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม ๕๔๗,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท
ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
ตั้งไว้
๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและผูม้ ีสิทธิ ตามระเบียบที่กาหนดให้เบิกจ่ายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิ ตามระเบียบที่กาหนดให้เบิกจ่าย
ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม ๒๕๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ าง ๆ
ตั้งไว้
๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมของพนักงานส่ วนตาบล
สังกัดกองการศึกษาและผูม้ ีสิทธิ์ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่ าจ้ างเหมาตาแหน่ งผู้ช่วยครู ผ้ ดู ูแลเด็ก
ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ปฏิบตั ิหน้าที่จดั ประสบการณ์เรี ยนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
1. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง ครู ผดู ้ ูแลเด็กตาม
ระเบียบที่กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาครู ผ้ ดู ูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เช่นการฝึ กอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บาท
ค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในงานสาหรับกองการศึกษา
เช่นกระดาษหมึก ดินสอ ปากกา คลิปหนีบ ยาลบคาผิดลวดเสี ยบ กาวน้ าดื่มสาหรับผูม้ าติดต่อราชการ ฯลฯ
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับกองการศึกษา เช่น เครื่ องครัว จานชาม
ถาดหลุม ช้อน มีด แก้วน้ า ถังขยะ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า และอุปกรณ์อื่นๆที่
ใช้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
หมึกเครื่ องพิมพ์ เมาส์ แป้ นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่ าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นสายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า สวิสต์ ปลัก๊ ฟิ วส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
ประเภทวัสดุกฬ
ี า
ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสาหรับบริ การเด็กและเยาวชนและประชาชนทัว่ ไปในเขตตาบลโนนทองอินทร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่ าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่ าไฟฟ้ า
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ า สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภท ค่ าบริการสื่ อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์ เน็ต ค่าเซฟเวอร์ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมและค่า
สื่ อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ตั้งไว้รวม ๓,๕๔๓,๔๐๐ บาท
งบดาเนินการ
ตั้งไว้รวม ๑,๗๗๖,๙๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม ๘๔๙,๔๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๘๔๙,๐๐๐ บาท
๑. โครงการวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
ตั้งไว้
๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
และโรงเรี ยนในเขตริ การทั้ง ๔ แห่ง เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล สิ่ งของเครื่ องใช้ ค่าป้ ายโครงการ
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. โครงการส่ งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้จ่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง
๔. โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว้ ๗๗๔,๔๐๐ บาท
๑. ค่าจัดการเรี ยนการสอน(รายหัว)
ตั้งไว้ ๑๗๓,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่ องเล่นพัฒนาการเด็ก สาหรับเด็กเล็กศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
(ตามหนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตตาบลโนนทองอินทร์ ในการจัดทาโครงการต่างๆ
เช่น โครงการค่ายกลางวันสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย โครงการสื่ อมีชีวติ โครงการสานสัมพันธ์
วันเปิ ดเรี ยนฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าจัดการเรี ยนการสอน(รายหัว)
ตั้งไว้ ๖๑,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่ องเล่นพัฒนาการเด็ก สาหรับเด็กเล็กศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง
ตั้งไว้ ๔๙๙,๘๐๐ บาท
(ตามหนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กบั เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน ๒๔๕วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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หมวดค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ ๙๒๗,๕๐๐ บาท
ประเภทค่ าอาหารเสริม(นม)
ตั้งไว้ ๙๒๗,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม (นม) สาหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖
ของจานวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. โครงการอาหารเสริ ม (นม)สาหรับเด็กนักเรี ยนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตตาบลโนนทองอินทร์
จานวน ๒๖๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตั้งไว้ ๗๓๒,๐๐๐ บาท
๒. โครงการอาหารเสริ ม (นม)สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนทองอินทร์
จานวน ๒๖๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตั้งไว้ ๑๙๕,๕๐๐ บาท
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม ๒๔๐,๕๐๐ บาท
หมวดครุ ภัณฑ์
ตั้งไว้ ๙๐,๕๐๐ บาท
ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดสี จานวน ๑ เครื่ องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทครุ ภัณฑ์ สานักงาน
ตั้งไว้ ๗๓,๕๐๐ บาท
๑. จัดซื้ อโต๊ะทางาน
ตั้งไว้ ๓,๕๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้ อโต๊ะทางาน จานวน ๑ โต๊ะ
๒.ค่าจัดซื้ อโต๊ะเก้าอี้สาหรับเด็กเล็ก
ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้ อโต๊ะเก้าอี้สาหรับเด็กเล็ก สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน ๑๐ ชุด ๆละ ๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทั้ง๔แห่งตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เช่น ปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารศพด., ก่อสร้างถนน คศล.ภายในบริ เวณ, ก่อสร้างรางระบายน้ า ซ่อมแซมระบบประปา ก่อสร้าง
อาคารสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมปรับปรุ งรั้ว ศพด.และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
งบเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
ประเภทอุดหนุนส่ วนราชการ
ตั้งไว้ ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนในสั งกัด สพฐ. ในเขตตาบลโนนทองอินทร์ ทั้ง 4 แห่ ง ตั้งไว้ ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนเพื่อค่าอาหารกลางวัน สาหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ ตามจานวนเด็ก
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จานวน ๒๐๐ วัน
(ตามหนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
74

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งไว้รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท
งานกีฬาและนันทนาการ
ตั้งไว้รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม บาท
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐บาท
๑. โครงการแข่ งขันกีฬาประเพณีตาบลต้ านภัยยาเสพติด
ตั้งไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท
“โนนทองอินทร์ เกมส์ ครั้ง ที่ ๑๗ ประจาปี ๒๕๖๑”
เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาตาบล “โนนทองอินทร์ เกมส์ ครั้งที่ ๑๗
ประจาปี ๒๕๖๑ เช่น ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัดเตรี ยมสถานที่ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒.สนับสนุนศูนย์ กฬ
ี าตาบลโนนทองอินทร์
ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการกิจกรรมของศูนย์กีฬาตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓.โครงการส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมกีฬาปรางค์ก่แู ก้วเกมส์
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ตั้งไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้
๗๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
๑. โครงการส่ งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก ประจาปี ๒๕๖๑
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดขบวนแห่ เข้าร่ วมประเพณี บุญเดือนหก เช่นค่าจ้างเหมา
เครื่ องขยายเสี ยง และอื่น ๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมประกวดขับร้องทานองสรภัญญะ ให้กบั เด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป เช่น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาเครื่ องขยายเสี ยง ค่าอาหารกลางวัน
และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

75

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน
-

แผนงาน
สาธารณสุ ข

แผนงานเกษตร แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร

แผนงาน
บริ หารงาน
ทัว่ ไป
๖,๓๐๘,๗๒๐

-

-

งบดาเนินการ

๒,๔๑๙,๐๐๐

๗๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

งบลงทุน

๒๘๕,๐๐๐

๑๖๓,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน ๘๕,๐๐๐
งบกลาง
รวม

๙,๐๙๗,๗๒๐

๘๙๓,๐๐๐

แผนงานสังคม รวม
สงเคราะห์

๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรม
๒,๔๗๑,๒๘๐ -

๖๒๒,๐๐๐

๑๐,๔๐๒,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

๒,๓๒๕,๙๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๓๗๓,๖๐๐

๖,๘๒๓,๕๐๐

-

-

๒,๒๑๙,๐๐๐

๒๓๘,๕๐๐

-

-

๒,๗๔๒,๕๐๐

๘๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๑,๕๒๘,๐๐๐

๑,๙๕๖,๐๐๐

๖,๕๖๓,๖๘๐

๖,๐๗๖,๐๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๓,๘๐๙,๐๐๐

แผนงาน
การศึกษา

๒๑๐,๐๐๐

๙๙๕,๖๐๐

ข้ อบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ ว จังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ปี ๒๕๕๖

หมวดภาษีอากร
ประเภท รายรับ
- ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
- ภาษีบารุ งท้ องที่
- ภาษีป้าย

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง
ปี ๒๕๖๑
(%)

รวมหมวดภาษีอากร

๖,๔๕๕.๐๐
๔๘,๔๘๒.๕๐
๓,๖๖๐.๐๐
๕๘,๕๙๗.๕๐

๑๔,๔๘๕.๐๐
๔๘,๒๑๙.๐๐
๓,๔๐๔.๐๐
๖๖,๑๐๘.๐๐

๑๔,๔๘๕.๐๐
๔๙,๐๐๒.๐๐
๓,๔๐๔.๐๐
๖๖,๘๙๑.๐๐

๑๓,๑๓๒.๐๐
๔๙,๔๕๒.๐๐
๔,๘๐๐.๐๐
๖๗,๕๗๒.๐๐

-

๙,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐

หมวดค่ าธรรมเนียมและค่ าปรับและใบอนุญาต
ประเภท รายรับ
-ค่ าปรับการผิดสั ญญา
-ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
-ค่ าธรรมเนียมปิ ดประกาศ
-ค่ าใบอนุญาตประกอบการค้ าทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
รวมหมวดค่ าธรรมเนียม

๑๘,๔๐๖.๓๖
๒๕๐.๐๐
๔,๐๐๐
๒๒,๖๕๖.๓๖

๔๒,๘๕๗.๒๑
๓๒๐.๐๐
๔,๐๐๐
๔๗,๑๗๗.๒๑

๔๕,๒๔๑.๒๑
๓๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๕๐,๐๙๑.๒๑

๙๐,๒๗๔.๕๐
๔๐๐.๐๐
๗,๕๐๐.๐๐
๕๒๓.๘๐
๙๘,๖๙๘.๓๐

-

๒๕,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐

20
รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ปี ๒๕๕๖
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
ประเภทรายรับ
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
-รายได้จากทรัพย์สินอื่น(เงินปั นผล)
รวมหมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประเภท รายรับ
-รายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)
รวมหมวดรายได้ จาดสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
ประเภทรายรับ
-ค่าเขียนแบบแปลน
-รายได้ที่กฎหมายกาหนด
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง
ปี ๒๕๖๑
(%)

๑๗๓,๐๕๑.๙๘
๑๗๓,๐๕๑.๙๘

๘๕,๓๕๔.๑๑
๘๕,๓๕๔.๑๑

๑๑๔,๖๒๑.๖๓
๑๑๔,๖๒๑.๖๓

๑๗๑,๒๔๒.๓๓
๒,๕๕๐
๑๗๓,๗๙๒.๓๓

๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๙,๖๕๕.๐๐
๔,๑๓๗.๔๔
๗๓,๗๙๒.๔๔

๗๘,๕๐๐.๐๐
๑,๐๖๐.๐๐
๗๙,๕๖๐.๐๐

๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๖๐๐.๐๐
๑,๑๓๔.๐๐
๑๐๕,๗๔๓.๐๐

๑๐๐,๕๐๐.๐๐
๒๐,๗๕๐.๐๐
๑,๑๙๐.๙๐
๑๒๒,๔๔๐.๙๐

-

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐

21
รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ปี ๒๕๕๖
หมวดภาษีจดั สรร
ประเภทรายรับ
-ภาษีมูลค่ าเพิม่ ๑/๙
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ภาษีมูลค่ าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน
-ภาษีสุรา
-ภาษีสรรพสามิต
-ค่ าภาคหลวงแร่
-ค่ าภาคหลวงปิ โตรเลียม
-ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีด่ นิ
-ค่ าธรรมเนียมจดกิจการเจาะนา้ บาดาล

๑,๗๒๒,๑๘๓.๘๔
๔๓,๖๑๓.๙๙
๘,๙๐๗,๓๖๓.๕๘
๗๖๓,๐๘๙.๗๑
๑,๖๖๙,๒๔๒.๓๔
๒๖,๔๓๒.๕๔
๒๓๘,๐๖๒.๗๓
๑๕๑,๕๐๖.๐๐
รวมหมวดภาษีจดั สรร ๑๓,,๕๒๑,๔๙๔.๗๓

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

๑,๓๔๔,๗๖๒.๑๙
๑,๘๑๙,๖๘๓.๕๐
๑,๗๙๘,๓๙๔.๔๓
๘๓,๕๑๗.๙๖
๙๘,๘๓๓.๔๕
๖๗,๕๐๕.๓๓
๗,๑๒๗,๕๗๔.๘๕ ๘,๔๔๕,๑๕๙.๓๘ ๘,๔๑๗,๔๘๘.๐๘
๗๔๐,๐๐๕.๒๔
๙๓๗,๗๗๒.๐๔
๙๑๖,๘๑๒.๙๔
๑,๒๐๒,๑๑๓.๔๐
๑,๖๑๕,๘๗๕.๙๕ ๑,๙๒๗,๐๗๒.๒๑
๒๐,๒๑๙.๙๒
๒๖,๔๐๓.๕๔
๒๗,๒๗๗.๒๔
๑๕๘,๑๘๒.๙๗
๑๙๙,๙๒๑.๖๐
๑๔๑,๒๒๙.๑๒
๑๑๗,๐๐๓.๐๐
๑๔๔,๓๖๔.๐๐
๓๗๘,๗๙๒.๐๐
๑,๕๑๐.๐๐
๕๑๐.๐๐
๑๐,๗๙๓,๓๗๙.๕๓ ๑๓,๒๘๙,๕๒๓.๔๖ ๑๔,๓๒๑,๒๔๔.๒๔

ประมาณการ
ยอดต่ าง
ปี ๒๕๖๑
(%)

-

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

22
รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ปี ๒๕๕๖

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภท รายรับ
-เงินอุดหนุนทัว่ ไป

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ
ยอดต่ าง
ปี ๒๕๖๑
(%)

๖,๓๗๕,๘๐๘.๐๐ ๖,๘๕๕,๕๓๒.๐๐ ๖,๘๕๕,๕๓๒.๐๐ ๖,๐๙๔,๒๙๓.๐๐

-

๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป ๖,๓๗๕,๘๐๘.๐๐ ๖,๘๕๕,๕๓๒.๐๐ ๖,๘๕๕,๕๓๒.๐๐ ๖,๐๙๔,๒๙๓.๐๐

-

๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

-

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภท รายรับ
-อุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

๙,๔๓๔,๘๗๑.๐๐ ๙,๙๖๘,๘๗๐.๐๐ ๙,๒๔๙,๐๔๑.๖๐
๙,๔๓๔,๘๗๑.๐๐ ๙,๙๖๘,๘๗๐.๐๐ ๙,๒๔๙,๐๔๑.๖๐

23

ที่ อด ๘๑๓๐๑/

ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐
กันยายน ๒๕๖๐

เรื่ อง ขอส่ งร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล เรื่ องงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เรี ยน นายอาเภอกู่แก้ว
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

จานวน ๑ เล่ม

พร้อมนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ ขอส่ งร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทอง
อินทร์ แล้ว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ (ขั้นรับหลักการ) สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่
๓ วันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐ (ขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ) นั้น
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์ จึงส่ งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
เพื่อเสนอต่อนายอาเภอกู่แก้วเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเลิศ สวัสดี )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทองอินทร์
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
สานักงานปลัด.
งานธุรการ โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๑๑
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

รายการเงินอุดหนุนอาเภอกู่แก้ว
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์
๑. อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
๒. อุดหนุนขบวนแห่พานบายศรีงานทุ่งศรีเมือง
๓. อุดหนุนอาเภอกู่แก้วงานรัฐพิธี
๔. อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอกู่แก้ว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

