
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น
อําเภอ สําโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 44,878,424 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,122,780 บาท
งบบุคลากร รวม 6,460,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
    เงินเดือนๆละ  20,400 บาท  จํานวน 12 เดือน   ตังไว้  244,800
 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
    จํานวน 2 คนๆละ 11,220บาท จํานวน 12  เดือน  ตังไว้  269,280
 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     เดือนละ 1,750 บาท   จํานวน 12 เดือน ตังไว้  21,000 บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท   จํานวน 12  เดือน  ตังไว้  21,120
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
    เดือน ๆ ละ 1,750 บาท  จํานวน ๑๒ เดือน ตังไว้  21,000 บาท

-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
    จํานวน 2 คน ๆ  880 บาท   จํานวน 12 เดือน  ตังไว้  21,120 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  ตังไว้ 86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
- ประธานสภาฯ  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220 บาท ตังไว้ 134,640
 บาท

- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆละ  9,180 บาท ตังไว้ 110,160
 บาท

- เลขานุการสภาฯ  จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200 บาท  ตังไว้ 86,400
 บาท

- สมาชิกสภา อบต. 22 อัตราๆ ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน   ตัง
ไว1้,900,800 บาท
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,543,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,300,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  7  อัตรา   
- ปลัด อบต.       ตังจ่ายไว้  470,280 บาท
  จํานวน  6 เดือน ๆ ละ 38,500 บาท  เป็นเงิน   231,000 บาท
  จํานวน  6 เดือน ๆ ละ 39,880 บาท  เป็นเงิน   239,280 บาท

- รองปลัด อบต.      ตังจ่ายไว้  389,280 บาท
  จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 31,880 บาท   เป็นเงิน  191,280 บาท
  จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 33,000 บาท   เป็นเงิน  198,000 บาท

-  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.    ตังจ่ายไว้  396,060 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 32,450 บาท   เป็นเงิน  194,700 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 33,560 บาท   เป็นเงิน  201,360 บาท

-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  ตังจ่ายไว้ 323,640 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 26,460 บาท   เป็นเงิน  158,760 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 27,480 บาท   เป็นเงิน  164,880 บาท

-  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ตังจ่ายไว้  249,480 บาท     
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 20,440 บาท   เป็นเงิน  122,640 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 21,140 บาท   เป็นเงิน  126,840 บาท

-  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน     ตังจ่ายไว้  259,380 บาท    
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 21,190 บาท   เป็นเงิน  127,140 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 22,040 บาท   เป็นเงิน  132,240 บาท

-  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   ตังจ่ายไว้  212,220 บาท     
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 17,310 บาท   เป็นเงิน  103,860 บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 18,060 บาท   เป็นเงิน  108,360 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการซึงได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งได้
รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ ตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที 3) บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน 1.ประเภทบริหาร บริหารระดับ
กลาง,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 2
)พ.ศ.2550 ข้อ 5 ตังไว้ 84,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานส่วน
ตําบล  (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทด
แทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าทีราชการหรือ
ช่วยเหลือราชการเนืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบ
ร้อยของประเทศ พ.ศ.2551) จํานวน 12 เดือน   ตังไว้ 12,000 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

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

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

- นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)             
  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท    เป็นเงิน   42,000.-บาท  
 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 909,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน  4  อัตรา  ดังนี 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน        
        จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 19,700 บาท เป็นเงิน  236,400 บาท

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

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

       - พนักงานขับรถบรรทุกนํา 
          จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน  138,000 บาท

(2)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2
  อัตรา  ดังนี
- นักการภารโรง จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000
 บาท
- คนงานทัวไป(คนครัว)จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท เป็น
เงิน  108,000 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,420 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4   อัตรา
-  พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทักษะ)           
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงิน   24,000 บาท

-  พนักงานขับรถบรรทุกนํา 
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 1,785 บาท  เป็นเงิน   21,420 บาท

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

-  คนงานทัวไป (คนครัว)    
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน   12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 4,550,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 630,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ตังไว้  550,000 บาท

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

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้างและกรรมการตรวจ
การจ้าง  ตังไว้  50,000 บาท.

     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้าง
และกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกา
เล็น  (หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน จํานวน 150,000 บาท  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่นายก อบต. พนักงาน
ส่วนตําบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน 
70,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 1,601,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 836,000 บาท

(1.1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
       อบต. พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของสํานักงานปลัด  ตัง
ไว้  200,000 บาท
(1.2) ค่ารับวารสาร หนังสือต่าง ๆ      ตังไว้  10,000 บาท
(1.3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร     ตังไว้  42,000 บาท
(1.4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
       เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสารประชาสัมพันธ์
ผล
       การดําเนินงาน หรือสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ )  ตังไว้  30,000 บาท
(1.5) ค่าจัดทําเว็บไซต์พร้อมค่าจดทะเบียนและพัฒนาเว็บไซต์ของ 
       อบต. โนนกาเล็น    ตังไว้  30,000 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
       บริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น   ตังไว้  10,000 บาท
(1.7)  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  แยกได้ดังนี
      (1.7.1) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บเงินค่านําประปา และเปิด-ปิด
นําประปา เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้เก็บค่านําประปา เปิด - ปิดนํา
ประปา จํานวน 6 อัตรา    ตังไว้  198,000 บาท
      (1.7.2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์สูบนําห้วยร่องแดงหมู่ที 2 
บ้านสว่าง จํานวน 12 เดือนๆ ละ  2,500 บาท      ตังไว้  30,000 บาท
      (1.7.3)  ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพือดูแลศูนย์สูบนําหนองแต้ และ
เปิด – ปิดนําประปา หมู่ที 9 จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท  ตัง
ไว้ 36,000 บาท
      (1.7.4)  ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพือดูแลรักษาความสะอาด
อาคาร สํานักงานและบริเวณโดยรอบ อบต. จํานวน  12 เดือน ๆ 
ละ  9,000 บาท  ตังไว้  108,000 บาท   
       (1.7.5) ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัย เพือปฏิบัติหน้าที
รักษาความปลอดภัยบริเวณพืนทีโดยรอบ อบต. จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 3,500 บาท    ตังไว้  42,000 บาท
        (1.7.6) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   ตังไว้  100,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
-ค่ารับรอง 
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ  จํานวน  40,000 บาท

    - ค่าเลียงรับรอง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกา
เล็นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน เป็นเงิน  50,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว2381 
ลว. 28 กรกฎาคม 2548  เรืองการตังงบประมาณฯ)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการ
เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
.พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของสํานักงานปลัด

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังและประชาสัมพันธ์การเลือกตัง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง ตามทีคณะกรรมการการเลือก
ตังกําหนด (กรณีครบวาระ กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง/นับคะแนนใหม่) อีกทังให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิ หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และการลง
ประชามติ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาของ อบ
ต. 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือใช้สําหรับงานพิธี และงานรัฐพิธีต่างๆ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 584,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาของสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานสินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังนี
    1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2) รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุด ไม่เกิน 20,000 บาท
    3) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    4) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี                   ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
สายไมล์ เพลา หัวเทียนไขควง  ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 114,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับรายการดังต่อไปนี
  - ค่านํามันสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 5082 ตังไว้46,700
 บาท
  - ค่านํามันสําหรับรถยนต์บรรทุกนํา ทะเบียน บล 4119 ตังไว้ 40,000
 บาท
  - ค่านํามันสําหรับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขข 937ตังไว้ 3,000 บาท
  - ค่านํามันสําหรับเครืองตัดหญ้า   ตังไว้  25,000 บาท        

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือนํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  และวัคซีน ป้องกันและกําจัด
โรคระบาดต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูมภาพ
ถ่ายดาวเทียม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก
ปรินเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า  สมอเรือ  ตะแกรง
กันสวะ  หัวเชือมแก๊ส  หัววาล์วปิด – เปิดแก๊ส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,515,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,380,000 บาท
- ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ทีสาธารณะและสถานทีซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.                      ตังไว้  350,000 บาท      
- ค่าไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตัง
ไว้ 170,000 บาท
- ค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํา         ตังไว้  860,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ – ไกล ภายในและระหว่าง
ประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้แก่ค่าสือสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบเชือมต่ออินเตอร์
เน็ตแบบความเร็วสูง  เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน  และรองรับการดําเนินการต่างๆ และค่าสือสาร
อืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชุดตู้และเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
ชุดตู้ และเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์  จํานวน 1 ชุดๆ ละ 100,000
 บาท(ราคาตามท้องตลาด)  

งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2561 จํานวน 2,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2561 จํานวน 2,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรฯ “28 กรกฎาคม 2562”

จํานวน 4,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาคม 2562”

จํานวน 4,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

      เพือเป็นค่าจ้างองค์การหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกา
เล็น  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,235,690 บาท
งบบุคลากร รวม 1,872,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,872,690 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,221,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ส่วนตําบล 
-  ผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายไว้  376,020 บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 30,790 บาท  เป็นเงิน  184,740 บาท
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 31,880 บาท  เป็นเงิน  191,280 บาท
-  นักวิชาการเงินและบัญชี    ตังจ่ายไว้  330,060 บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 26,980 บาท  เป็นเงิน  161,880 บาท
   - จํานวน 6  เดือน ๆ ละ 28,030 บาท   เป็นเงิน  168,180 บาท
-  นักวิชาการพัสดุ    ตังจ่ายไว้  280,140 บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 22,980 บาท  เป็นเงิน  137,880 บาท
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 23,710 บาท  เป็นเงิน  142,260 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ตังจ่ายไว้  235,020 บาท 
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 19,200 บาท  เป็นเงิน  115,200 บาท
   - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 19,970 บาท  เป็นเงิน  119,820 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ  3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 565,890 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 14,217 บาท เป็นเงิน  170,610 บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  
   จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 11,980 บาท   เป็นเงิน 143,760 บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการส่วนการคลัง 
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 11,960 บาท  เป็นเงิน 143,520 บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ   
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000 บาท   เป็นเงิน  108,000 บาท
 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป   
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,305 บาท   เป็นเงิน  15,660 บาท
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการส่วนการคลัง
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,325 บาท   เป็นเงิน  15,900 บาท  
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
   จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 1,000 บาท   เป็นเงิน  12,000 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 363,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และ ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
-  ค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงแผนทีภาษี ตังไว้  50,000 บาท
-  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ตังไว้  70,000 บาท
-  ค่าจ้างเหมาอืนๆ เช่น จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ,ฯลฯ  ตัง
ไว้  10,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง พาหนะ  ค่า
เช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรองแสง  เมาส์  เป็นต้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 684,680 บาท
งบบุคลากร รวม 454,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 454,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,880 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
   - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังจ่ายไว้  293,880 บาท
      - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 24,010 บาท เป็นเงิน 144,060 บาท
      - จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 24,970 บาท เป็นเงิน 149,820 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,800 บาท
(1) ค่าจ้างชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ                             
      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
       - ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 13,400 บาท เป็นเงิน 160,800 บาท

ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อป
พร.ประกอบด้วย หมวก เสือ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เป็นต้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครืองแต่งกายของ  อปท. พ
.ศ. 2560 หนังสือที มท.0808.2/ว5916  ลงวันที 17 ตุลาคม 2560

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองมือทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ท่อดูดนํา สายส่งนําดับเพลิง ท่อนําประปาดับเพลิง เครือง
ดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง กรวย ไฟฉาย รองเท้าบูช หมวกนิรภัย  เสือ
ชูชีพ ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจําปี 2562

จํานวน 20,000 บาท

เพือสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําปี 2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 244,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณี อบต. มีคําสังใช้ อปพร. ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. หรือนอกทีตังศูนย์ อปพร.  และเพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดตัง
จุดสกัดกันจุดบริการระหว่าง และหรือภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพือป้องกัน
แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่ จํานวน 2 จุด จุดละ 35  คน  จํานวน  7  วัน

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปี
ใหม่

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณี อบต. มีคําสังใช้ อปพร. ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ อปพร. หรือนอกทีตังศูนย์ อปพร.  และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดตังจุดสกัดกัน
จุดบริการระหว่าง และหรือภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพือป้องกันแก้ไข
ปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ จํานวน 2 จุดๆ
ละ 35  คน  จํานวน  7  วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนกรณี อบต. มีคําสังใช้ อปพร. ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ อปพร. หรือนอกทีตังศูนย์ อปพร.  และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดตังจุดสกัดกัน
จุดบริการระหว่าง และหรือภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพือป้องกันแก้ไข
ปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ฯลฯ
 จํานวน  2  จุด จุดละ 35  คน  จํานวน  7 วัน
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี พ.ศ.2562 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ปี พ.ศ.2562 ตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,796,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,560,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,560,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 963,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ส่วนตําบล  
-  ผอ.กองการศึกษาฯ ตังจ่ายไว้  376,020 บาท     
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 30,790 บาท   เป็นเงิน  184,740 บาท
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 31,880 บาท   เป็นเงิน  191,280 บาท

-  นักวิชาการศึกษา ตังจ่ายไว้  355,320 บาท     
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 29,610 บาท   เป็นเงิน  177,660 บาท
   - จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 29,610 บาท   เป็นเงิน  177,660 บาท
  
-   ครูผู้ดูแลเด็ก     ตังจ่ายไว้  231,660.- บาท     
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 19,100.- บาท   เป็นเงิน  114,600.- บาท
   จํานวน 6 เดือน ๆ ละ 19,510.- บาท   เป็นเงิน  117,060.- บาท
 
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 543,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างตําแหน่งให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จํานวน  1  อัตรา
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 20,530 บาท   เป็นเงิน  246,360 บาท

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี)       จํานวน  1  อัตรา
จํานวน  12  เดือนๆละ 15,800 บาท      เป็นเงิน  189,600 บาท
    
- ผู้ดูแลเด็ก                           จํานวน  1  อัตรา
จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 9,000 บาท   เป็นเงิน  108,000 บาท
    
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างตําแหน่งให้แก่
พนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1 อัตรา
 - ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา 
   จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000 บาท   เป็นเงิน 12,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  

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

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง พาหนะ  ค่า
เช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม  ป้ายประชาสัมพันธ์ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  แผ่นกรอง
แสง  เมาส์ แผ่น cd แผ่นdvd  รางปลักคอมฯ ช่องต่อ USB คีบอร์ด สาย
พ่วง โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,995,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,299,520 บาท
ค่าใช้สอย รวม 804,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 122,000 บาท
-  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง
ไว้   72,000 บาท
-  ค่าจ้างเหมาอืนๆ  ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของ อบต. ตังไว้ 50,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 482,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  แยกเป็น
รายการดังต่อไปนี
- เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย ตัง
ไว้  255,500 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ตังไว้  96,500 บาท
- เงินสมทบสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน ตัง
ไว้ 40,000 บาท
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย ตังไว้  20,000
บาท
- โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย  ตัง
ไว้  20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวันสําคัญต่างๆของทาง
ราชการ  ตังไว้  30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,495,520 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,495,520 บาท
-  ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ป.6 
ของโรงเรียนในเขตพืนที  ตําบลโนนกาเล็น จํานวน  6 โรงเรียน  จํานวน
เด็กนักเรียน 674 คน  อัตราคนละ 7.37 บาท   จํานวน  260 วัน  เป็น
เงินจํานวน  1,291,518.80 บาท  รายละเอียดดังนี
     -โรงเรียนบ้านบุ่ง  จํานวน  195  คน  อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   373,659 บาท
     -โรงเรียนบ้านเปือย จํานวน  89 คน อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   170,541.80 บาท
     -โรงเรียนบ้านโพนเมือง จํานวน  109  คน  อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   208,865.80 บาท
     -โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา จํานวน 116  คน อัตราคนละ 7.37
 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   222,279.20 บาท
     -โรงเรียนบ้านโพนงาม จํานวน  95 คน อัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   182,039 บาท
     -โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จํานวน  70  คน  อัตราคนละ 
7.37 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  134,134 บาท

- ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ตัง
ไว้  86,229 บาท
จํานวน  45 คน อัตรา คนละ  7.37 บาท จํานวน  260 วัน  
หมายเหตุ หากมีการเปลียนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ภายในวง
เงินงบประมาณทีตังไว้  “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน”

- ค่าสมทบค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กอนุบาล – ป.6  ตัง
ไว้  110,401.20 บาท
จํานวน  674  คน  อัตราคนละ  0.63  บาท จํานวน  260  วัน 
    -โรงเรียนบ้านบุ่ง  จํานวน  195  คน  อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   31,941  บาท
    -โรงเรียนบ้านเปือย จํานวน  89 คน อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   14,578.20 บาท
    -โรงเรียนบ้านโพนเมือง จํานวน  109  คน  อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   17,854.20 บาท
    -โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา จํานวน 116  คน อัตราคนละ 0.63
 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   19,000.80 บาท
    -โรงเรียนบ้านโพนงาม จํานวน  95  คน อัตราคนละ 0.63 บาท   
จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน   15,561 บาท
    -โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) จํานวน  70  คน  อัตราคนละ 
0.63 บาท   จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  11,466 บาท

- ค่าสมทบค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก     ตังไว้  7,371 บาท
   จํานวน  45  คน  อัตราคนละ  0.63 บาท จํานวน  260  วัน เพิมเติม
จากทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัดสรรให้และกรณีอาหาร
เสริม (นม) ปรับขึนราคาตามมติ ครม.ฯลฯ

     หมายเหตุ หากมีการเปลียนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณทีตังไว้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,696,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,696,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,696,000 บาท
เพืออุดหนุนสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป
.1 – ป. 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  6  โรงเรียน อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200
 วัน จํานวนเด็ก  674  คน รายละเอียดดังนี
   -โรงเรียนบ้านบุ่ง                           จํานวน  195  คน 
      อัตราคนละ  20  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน  780,000 บาท
   -โรงเรียนบ้านเปือย                        จํานวน  89  คน 
     อัตราคนละ  20 บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   356,000 บาท
   -โรงเรียนบ้านโพนเมือง                 จํานวน  109  คน 
     อัตราคนละ  20.-  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   436,000 บาท
   -โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคํา          จํานวน  116 คน  
     อัตราคนละ  20  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   464,000 บาท
   -โรงเรียนบ้านโพนงาม                  จํานวน  95  คน
     อัตราคนละ  20  บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   380,000 บาท
   -โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)   จํานวน  70 คน 
     อัตราคนละ  20 บาท จํานวน  200 วัน เป็นเงิน   280,000 บาท

   หมายเหตุ หากมีการเปลียนแปลงข้อมูล สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณทีตังไว้
“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน”

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยะตําบลโนนกาเล็น จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะตําบลโนนกาเล็น  เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูล และนําเสีย เพือควบ
คุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับการบริการด้านสาธารณสุข จํานวน 90,000 บาท
เพือสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. สําหรับ
การพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม. ในเขต
ชุมชน / 12  หมู่บ้าน ๆ ละ  7,500 บาท 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ควบ
คุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ฯลฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,291,220 บาท
งบบุคลากร รวม 968,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 689,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล
 - ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    ตังจ่ายไว้  366,120 บาท
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 29,680 บาท   เป็นเงิน  178,080 บาท 
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 31,340 บาท   เป็นเงิน  188,040 บาท 

- นักพัฒนาชุมชน    ตังจ่ายไว้  323,640 บาท
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 26,460 บาท   เป็นเงิน  158,760 บาท 
    - จํานวน 6 เดือนๆ ละ 27,480 บาท   เป็นเงิน  164,880 บาท 

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

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

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 236,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
   - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 12 เดือนๆละ 19,730 บาท  เป็น
เงิน  236,760 บาท 

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยอบต.ร่วมกับ
ส่วนราชการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้
น้อย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและไร้ทีพึงเช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและด้าน
อืนๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561

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

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม
คนพิการและกิจกรรมพัฒนาคนพิการในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพและด้านอืนๆ โดย อบต.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้
สูงอายุและกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ ด้านความรู้ภูมิความรู้ผู้
สูงอายุ ด้านการประกอบอาชีพ  และด้านอืนๆ โดยอบต.ร่วมกับส่วน
ราชการต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับการดําเนินงานด้าน
สวัสดิการชุมชน งานเบียยังชีพ และงานอืนๆเช่น ป้ายโฆษณา กระดาษ
เขียนโปสสเตอร์พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

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

งบลงทุน รวม 10,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจกใส จํานวน 7,500 บาท
ตู้เหล็กบานเลือนกระจกใส  จํานวน 1 ตู้  ตังไว้ 7,500 บาท 
    เพือเป็นค่าดําเนินการจัดซือ ตู้เหล็กบานเลือนกระจกใสขนาด 4
 ฟุต สําหรับเก็บเอกสารสํานักงานและวารสารความรู้งานสวัสดิการสังคม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท
เพือจัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป 
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ชอง
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,714,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,653,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,653,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,013,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  
-  ผู้อํานวยการกองช่าง    ตังจ่ายไว้   382,740 บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 31,340 บาท  เป็นเงิน  188,040  บาท
   จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 32,450 บาท  เป็นเงิน  194,700 บาท

-  นายช่างโยธา             ตังจ่ายไว้   259,380 บาท
    จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 21,190 บาท  เป็นเงิน  127,140  บาท
    จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 22,040 บาท  เป็นเงิน  132,240 บาท

-  นายช่างไฟฟ้า             ตังจ่ายไว้   230,340 บาท
    จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 18,810 บาท  เป็นเงิน  112,860 บาท
    จํานวน  6  เดือน ๆ ละ 19,580 บาท  เป็นเงิน  117,480 บาท

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

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ. 2561 -
 2563

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 12 เดือน
เดือนละ  3,500 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  
      -  พนักงานสูบนํา (สถานีสูบนํา หมู่ 3,12) 
         จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 9,000 บาท     เป็นเงิน  108,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี
       -  ผู้ช่วยช่างประปา  (ตามภารกิจ)     
           จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท    เป็นเงิน 144,000 บาท

       -  ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง) (ตามภารกิจ)    
          จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท    เป็นเงิน 144,000 บาท

        -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
           จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 12,000 บาท    เป็นเงิน 144,000 บาท

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  
-  พนักงานสูบนํา  (สถานีสูบนํา หมู่ 3,12 )  
   จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 1,000 บาท   เป็นเงิน   12,000  บาท

-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
   จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 1,285 บาท   เป็นเงิน   15,420 บาท

-  ผู้ช่วยช่างประปา (ตามภารกิจ) 
   จํานวน  12 เดือน ๆ  ละ 1,285 บาท   เป็นเงิน   15,420 บาท

-  ผู้ช่วยธุรการ (กองช่าง) (ตามภารกิจ)  
   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 1,285 บาท    เป็นเงิน   15,420 บาท

งบดําเนินงาน รวม 616,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบียเลียง พาหนะ   ค่า
เช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-ค่าซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง   ตังไว้  100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง สถานีสูบนํา

- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน    ตังไว้  50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่
บ้าน
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอปกรณ์ต่างๆ เช่นฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพัน
สาย  ปลัก สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครืองตัดกระแสไฟฟ้า แคล้มวัด
กระแสดิจิตอลรองเท้าเซพตี  ถุงมือนิรภัยกันกระแสไฟฟ้า เครืองตัด
กระแส ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์/เครืองจักรกล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีให้การช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกา
เล็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับ
ผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล   แผ่นกรองแสง เมาส์ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 4,445,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เคืองซัมเมอร์ส จํานวน 100,000 บาท
เพือจัดซือรายการเครืองซัมเมอร์ส  จํานวน 4 ชุดๆ ละ 25,000 บาท  

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะเหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือเทปวัดระยะเหล็ก เคลือบไนลอน ขนาดกว้าง 13 มม. ยาว 50 ม
.จํานวน 1 อัน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,339,800 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างประตูรัว  อบต.โนนกาเล็น จํานวน 128,000 บาท
โครงการก่อสร้างประตูรัว  อบต.โนนกาเล็น  ขนาด  ยาว  12.00
 เมตร สูง  2.00 เมตร  จํานวน  3  จุด พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2
)หน้า 28 ลําดับที 59

โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา บ้านโพนเมือง  หมู่ที 8 จํานวน 450,000 บาท
โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา บ้านโพนเมือง  หมู่ที 8 ขนาด  10
  ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส  ขนาด  2.5  ลบ.ม. จํานวน  4  ลูก) (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2
) หน้า 21 ลําดับที 40
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โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา บ้านหนองผือ  หมู่ที 6 จํานวน 388,500 บาท
โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา บ้านหนองผือ  หมู่ที 6 ขนาด  10  ลบ.ม
. (ถังไฟเบอร์กลาส  ขนาด  2.5  ลบ.ม. จํานวน  4  ลูก)(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกาเล็น)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2
) หน้า 13 ลําดับที 22

โครงการต่อเติมอาคารชุดกรองนําประปาผิวดิน บ้านหนองผือ บ้านสว่าง 
บ้านสว่างศรีสมบัติ บ้านโพนงาม

จํานวน 498,400 บาท

โครงการต่อเติมอาคารชุดกรองนําประปาผิวดิน บ้านหนองผือ บ้าน
สว่าง บ้านสว่างศรีสมบัติ บ้านโพนงาม  ขนาด  กว้าง 5.00
 เมตร ยาว  8.00 เมตร สูง  3.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.โนนกาเล็น)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 28 ลําดับที 58

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านเปือย จํานวน 100,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านเปือย (รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.โนนกาเล็น กําหนด)     

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 109 ลําดับที 1

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึง หมู่ 5 ถึง สะพานสี
สว่าง

จํานวน 344,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึง หมู่ 5 ถึง สะพานสี
สว่าง
ตอนที 1 ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ตอนที 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆล่ะ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที 49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง  หมู่ 4 (สายทางจากบ้าน
นายสํารวม เจริญทัศน์ ไป นานายทวี พิกุล)

จํานวน 493,800 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่ง  หมู่ 4 
(สายทางจากบ้านนายสํารวม เจริญทัศน์ ไป นานายทวี พิกุล)ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ
ล่ะ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 10 ลําดับที 16
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ 7 ไป บ้านสว่าง 
หมู่ 2

จํานวน 496,700 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ 7 ไป บ้าน
สว่าง หมู่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่
ทางสองข้างๆล่ะ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที 97  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 ไป 
โพนงาม หมู่ 7

จํานวน 496,700 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10
 ไป โพนงาม หมู่ 7   ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00
 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆล่ะ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที 145  

โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไป บ้านบุ่ง 
หมู่ 4

จํานวน 38,800 บาท

โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไป บ้าน
บุ่ง หมู่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกา
เล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 22 ลําดับที 44

โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไป บ้านสว่าง
ศรีสมบัติ หมู่ 10

จํานวน 44,000 บาท

โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไป บ้าน
สว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 9,200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต
.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 23 ลําดับที 45 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่10 (สาย
ทางจากหน้าวัด - โรงเรียนบ้านสว่างศรีสมบัติ)

จํานวน 247,700 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนกาเล็น หมู่ 1 ไป บ้านโพนเมือง หมู่ 8 
(สายทางจากทีนานายไสว เรือนชิน – ทีนานายนวล  ดวงแก้ว)

จํานวน 103,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนกาเล็น หมู่ 1ไป บ้านโพน
เมือง หมู่ 8 (สายทางจากทีนานายไสว เรือนชิน – ทีนานายนวล  ดวง
แก้ว) 
ตอนที 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร 
ตอนที 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 447.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 3 ลําดับที 2

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ 7 ไป บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 
10

จํานวน 177,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ 7 ไป บ้านสว่างศรี
สมบัติ หมู่ 10(สายทางจากทีนายสร้อย จูมครอง – ทีนางจรัศ ปุณประวัติ)
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 760.00 ลูกบากศ์เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 17 ลําดับที 32 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ 2 (สายทางจากทีนานายทองคํา 
ใจงาม ไป นานายจันทร์ หนุนวงศ์)

จํานวน 155,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ 2 (สายทางจากทีนานาย
ทองคํา ใจงาม ไป นานายจันทร์ หนุนวงศ์)
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 680.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) หน้า 6
 ลําดับที 7 

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ 7(หน้าวัดฯ 
ไป นานายวิชิต คําลีมัต)

จํานวน 178,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ 7(หน้า
วัดฯ ไป นานายวิชิต คําลีมัต)
วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ? ศก. 0.40
 เมตร จํานวน 50.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 16.00 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกาเล็น กําหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 2) 
หน้า 18 ลําดับที 35
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และพืนทีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาความสะอาดและจัดภูมิทัศน์บริเวณภาย
นอกและสถานทีโดยรอบอาคารสถานทีของ อบต.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นการดําเนินการตามนโยบายในการปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึงเป็นสถาบันสําคัญของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ สมควรทีจะเทิดทูนไว้เหนือสิงอืนใด เพือให้ดํารงไว้ซึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นชาติไทยในพฤติกรรมทังมวลในชาติ อันเป็นทียอมรับฝังลึกอยู่
ในชีวิตและจิตใจของคนไทยให้มีความปรองดองสมานฉันท์ความสามัคคี
ของคนในชาติ
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลจัดซือจัดจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลจัดซือจัดจ้างฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพือพัฒนาศักยภาพการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ อบต.โนนกาเล็น

จํานวน 40,000 บาท

เพือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ได้นําหลักคุณธรรมจริยธรรมไป
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เปิดโลกทัศน์ในการ
ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์
ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตําบลโนนกาเล็น จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาไทยคัพ กีฬาต้านยา
เสพติดอําเภอสําโรง

จํานวน 150,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าจ้างเหมาอืนๆ  
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะต้นกล้าแห่งความดี จํานวน 50,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 257,200 บาท
งบบุคลากร รวม 187,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 187,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
ค่าจ้างชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา 
      - ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
        จํานวน  12  เดือนๆ ละ 15,600 บาท  เป็นเงิน  187,200
 บาท         

ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเกียวกับการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย จอบหมุน คราดซีพรวนดิน วัสดุ
เพาะชํา กรรไกรตัดกิง  กรรไกรตัดหญ้า ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยนําใส จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นการสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ในการรณรงค์รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและกระตุ้นให้เกิดพลังใน
การ
ขับเคลือนโครงการ“คลองสวย นําใส” ให้เป็นไปอย่างต่อเนืองและบรรลุผล
โดยเร็ว

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นการเพิมคุ้มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม
ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ฯลฯ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,335,534 บาท
งบกลาง รวม 14,335,534 บาท
งบกลาง รวม 14,335,534 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทังหมดใน
สังกัด อบต.โนนกาเล็น  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,308,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบทีกําหนด
-ผู้สูงอายุ 60 – 69 จํานวน 686 รายๆ ละ 600 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  4,939,200 บาท
-ผู้สูงอายุ 70 – 79 จํานวน 347 รายๆ ละ 700 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  2,914,800 บาท
-ผู้สูงอายุ 80 – 89 จํานวน 129 รายๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  1,238,400 บาท
-ผู้สูงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 18 รายๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  216,000 บาท
ในการเบิกจ่ายแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะลดลงหรือเพิมขึน ดังนัน
จํานวนเงินงบประมาณทีตังไว้ สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้และหากมีการ
โอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงคําชีแจงให้จ่าย
ได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้สูง
อายุอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิมหรือลดอัตราการจ่าย
เงิน เป็นต้น

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,936,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เงินเบียยังชีพคนพิการ ตามระเบียบทีกําหนด
จํานวน  410 รายๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบทีกําหนด
จํานวน  20 รายๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน 

สํารองจ่าย จํานวน 252,300 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที หรือการจ่ายงบประมาณทีไม่ได้ตังไว้งบ
ประมาณในหมวดอืนไว้ ตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนกา
เล็น(สปสช.)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 198,834 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน     (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน และตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
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