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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๑)  

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

-ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

 
 
 
 

 
 

นายสงกรานต์  กุดทิง 
นายสุพล  เพ็งวิชัย 
นายไชยา  กงวงษ์ 
นายสุรินทร์  ค ามูล 
นายประสงค์ จันทร์ค าศรี 
นางวิไลพร  โนนจุ่น 
นายอุดม   ขุนจร 
นางจอมศรี   แสนสีมนต์ 
นายไสว  รุ่งแสง 
นายประเสริฐ  กางจันทา 
นายสมบูรณ์  ค ามะมูล 
นายอุบล   โพธิ์กุล 
นายวิเชียร  กุดทิง 
นายอ านวย  กลีบเมฆ 
นายทองปัก   แก้วใส 
นายนิมิตร   โพธิ์ศรี 
นายจ าเริญ  ค าภูเวียง 
 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
-ไม่มี 
รายช่ือผู้ขาดประชุม 
-ไม่มี 

ประธานสภา อบต.บ้านโนน 
รองประธานสภา อบต.บ้านโนน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
 
 
 
 

สงกรานต์  กุดทิง 
สุพล  เพง็วิชัย 
ไชยา  กงวงษ์ 
สุรินทร์  ค ามูล 
ประสงค์ จันทร์ค าศรี 
วิไลพร  โนนจุ่น 
อุดม   ขุนจร 
จอมศรี   แสนสีมนต์ 
ไสว    รุ่งแสง 
ประเสริฐ  กางจันทา 
สมบูรณ์  ค ามะมูล 
อุบล   โพธิ์กุล 
วิเชียร  กุดทิง 
อ านวย  กลีบเมฆ 
ทองปัก   แก้วใส 
นิมิตร   โพธิ์ศรี 
จ าเริญ  ค าภูเวียง 
 
 
 

 
 
เลขาสภา
ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 
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๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
นายวชิรพล   วิสิลา 
นายทองม้วน  โพธิ์ศรี 
นายเคนสม  สะตะ 
นางปราณี     แก้วน้ าใส 
นายพรชัย   ภักดีศรี 
นายตรัยพรหมชัย ชาสังข์ 
นายสงัด  พันธุโพธิ์ 
นางกนกพร  ช านาญกุล 
นางนิชยนันต์  นิติกรเลิศปัญญา 
ร.ต.ไพบูลย์   ศีละวงษ์ 
น.ส.ญาณิศา  วิสิลา 
นางมาลินี  แสวงดี 
นางสุกัญญา  เปรมศักดา 

 
นายก อบต.บ้านโนน 
รองนายก อบต.บ้านโนน 
รองนายก อบต.บ้านโนน 
เลขานุการนายก อบต.บ้านโนน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกใหม่ 
ผอ.กองการศึกษา 
รองปลัด อบต.บ้านโนน 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองช่าง 
ปลัด อบต.บ้านโนน 
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
จพง.ธุรการ 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 

 
วชิรพล    วสิิลา 
ทองม้วน   โพธิ์ศรี 
เคนสม     สะตะ 
ปราณี    แก้วน้ าใส 
พรชัย   ภักดีศรี 
ตรัยพรหมชัย ชาสังข์ 
สงัด  พันธุโพธิ์ 
กนกพร  ช านาญกุล 
นิชยนันต์  นิติกรเลิศปัญญา 
ไพบูลย์   ศีละวงษ์ 
ญาณิศา  วิสิลา 
มาลินี  แสวงดี 
สุกัญญา  เปรมศักดา 

 

 
ก่อนที่จะเปิดการประชุมสภา อบต.บ้านโนน สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญ 

ท่านอุบล โพธิ์กุล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ  ขอเชิญครับ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายสงกรานต์  กุดทิง  ประธานสภา อบต.บ้านโนน   เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ  -ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

-ผมได้ตรวจรายชื่อสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน  ที่มาประชุมวันนี้ จ านวน ๑๗ ท่าน  
อบต.บ้านโนนมีสมาชิกสภาฯ ปัจจุบัน จ านวน ๑๗ ท่าน มาประชุมจ านวน ๑๗ ท่าน 
ถือว่ามาครบทุกหมู่บ้าน และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บ้าน
โนน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
-ครับ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ี ๒ ในวาระท่ี ๑ ผมขออ่านประกาศเรียกประชุมสภา 
อบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมสภา อบต.
บ้านรับทราบ ดังนี้ครับ  
-ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

         เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.บ้านโนน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนได้มีการประชุมสภา อบต.บ้านโนน   
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๔   ได้มีมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านโนน ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่  ๑-๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  นั้น   
บัดนี้  ใกล้ถึงก าหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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ข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนพิจารณา ให้เสนอมา
ที่ งานกิจการสภา อบต.บ้านโนน  หรือประธานสภา อบต.บ้านโนน  ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ลงชื่อ  นายสงกรานต์  กุดทิง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านโนน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔   

ประธานสภาฯ -รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านโนน  สมัยวิสามัญ สมยัที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  มีสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน 
ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ   ถ้าข้อความใดเห็นสมควรแก้ไขหรือ
ข้อความใดไม่ถูกต้องก็ขอแก้ไขโดยขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านโนน พิจารณาให้
ความเห็นชอบแก้ไข ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านโนน เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ ท่านเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุณายกมือขึ้นครับ ท่าน
ใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ ผมขอแจ้งมติที่ประชุมสภาฯ ครับ   

มตทิี่ประชุม -เห็นชอบรับรองรายงานการประชมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยคะแนน ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งด
ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมสภาจ านวน ๑๗ 
คน   

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  กระทู้ถามทั่วไป 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน  เสนอกระทู้ถามต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีเรื่องที่สภามอบหมายให้ คณะกรรมการสภา อบต.บ้านโนน พิจารณา 
มติที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ประธานสภาฯ -ครับ ในล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในญัตติที่ 
๕.๑ ขอเชิญท่านนายก อบต.บ้านโนน น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา อบต.
บ้านโนน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านโนน ต่อไปครับ 

นายก อบต.บ้านโนน  -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ทุกท่าน 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านครับ บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหาร 
อบต.บ้านโนน จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนอีกครั้ง ซึ่งมี
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังนี้  

  

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโนน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 19,543,645.81 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 39,831,243.75 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,881,494.78 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 

36,797.76 บาท 
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  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

  2.1 รายรับจริง จ านวน 33,080,229.14 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 31,930.09 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 117,434.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 66,075.58 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณู    
ปโภคและกิจการพาณิชย์ 

จ านวน 365,102.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 179,100.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,582,799.2
2 

บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,737,788.2
๕ 

บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 120,484.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 28,311,490.08 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 10,908,787.0 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 9,733,880.37 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,249,929.81 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,498,372.90 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,920,520.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 92,904.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,966,601.88 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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                           ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
    

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 29,950.95 110,000.00 33,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

155,212.00 184,500.00 148,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 153,325.94 200,000.00 100,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

542,898.00 550,000.00 500,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 242,530.02 435,000.00 246,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,123,916.91 1,479,500.00 1,029,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,005,896.00 20,020,500.00 19,771,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,005,896.00 20,020,500.00 19,771,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,701,744.00 22,500,000.00 22,500,000.00 
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  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,701,744.00 22,500,000.00 22,500,000.00 

รวม 38,831,556.91 44,000,000.00 43,300,000.00 

         
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,950,386.00 16,432,477.00 17,173,411.00 

  งบบุคลากร 11,480,775.67 12,819,060.00 13,167,780.00 

  งบด าเนินงาน 6,761,187.55 8,044,363.00 6,232,209.00 

  งบลงทุน 3,798,347.35 4,475,100.00 4,346,800.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,116,193.68 2,229,000.00 2,379,800.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,106,890.25 44,000,000.00 43,300,000.00 

     
     
     
             

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

        

      ด้าน รวม 
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ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,117,560 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,806,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,612,802 

  แผนงานสาธารณสุข 1,272,850 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 133,137 

  แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,115,040 

  แผนงานการเกษตร 33,500 

  แผนงานการพาณิชย์ 965,600 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 17,173,411 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,300,000 

       
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
   

            แผนงานงบกลาง 
                     งา

น งบกลาง รวม 
      

งบ 
  

          
            
      

งบกลาง 17,173,411 17,173,411 
      

    งบกลาง 17,173,411 17,173,411 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                     งา
น งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ

งาน
บริหารงาน

รวม    

งบ 
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      วิชาการ คลัง 

   

งบบุคลากร 7,674,540 0 
2,297,8

20 
9,972,360 

   
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 0 2,311,920 

   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,362,620 0 
2,297,8

20 
7,660,440 

   
งบด าเนินงาน 1,546,000 10,000 320,000 1,876,000 

   
    ค่าตอบแทน 444,000 0 190,000 634,000 

   
    ค่าใช้สอย 531,000 10,000 60,000 601,000 

   
    ค่าวัสดุ 240,000 0 60,000 300,000 

   
    ค่าสาธารณูปโภค 331,000 0 10,000 341,000 

   
งบลงทุน 154,300 0 19,900 174,200 

   
    ค่าครุภัณฑ์ 154,300 0 19,900 174,200 

   
งบเงินอุดหนุน 95,000 0 0 95,000 

   
    เงินอุดหนุน 95,000 0 0 95,000 

               แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                     งา

น 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 
งานจราจร รวม 

   

งบ 
  

       
         
   

งบด าเนินงาน 73,100 80,000 20,000 173,100 
   

    ค่าตอบแทน 73,100 0 0 73,100 
   

    ค่าใช้สอย 0 80,000 0 80,000 
   

    ค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000 
   

งบลงทุน 0 2,633,000 0 2,633,000 
   

    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,633,000 0 2,633,000 
                

 
 
แผนงานการศึกษา 

                     งา
น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ

รวม     งบ   
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    ประถมศึกษา 
          
    

งบบุคลากร 1,799,880 0 
1,799,8

80 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,799,880 0 
1,799,8

80 
    

งบด าเนินงาน 1,690,622 25,000 
1,715,6

22 
    

    ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000 
    

    ค่าใช้สอย 488,625 25,000 513,625 
    

    ค่าวัสดุ 1,111,997 0 
1,111,9

97 
    

งบลงทุน 22,500 0 22,500 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 22,500 0 22,500 
    

งบเงินอุดหนุน 0 2,074,800 
2,074,8

00 
    

    เงินอุดหนุน 0 2,074,800 
2,074,8

00 
                 

 
 
 
 
แผนงานสาธารณสุข 

                     งา
น งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

      

งบ 
  

          
            
      

งบด าเนินงาน 1,070,850 1,070,850 
      

    ค่าใช้สอย 1,040,850 1,040,850 
      

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000 
      

งบลงทุน 22,000 22,000 
      

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000 
      

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
      

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                     งา

น งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 
      

งบ 
  

          
            
      

งบด าเนินงาน 133,137 133,137 
      

    ค่าใช้สอย 133,137 133,137 
                   

 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

                     งา
น งานไฟฟ้าและประปา รวม 

      

งบ 
  

          
            
      

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 
      

    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 
                  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                     งา
น งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
    

งบ 
  

        
          
    

งบด าเนินงาน 10,000 30,000 40,000 
    

    ค่าใช้สอย 10,000 30,000 40,000 
                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                     งา
น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม 

    

งบ 
  

        
          
    

งบบุคลากร 1,395,540 0 
1,395,5

40 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,395,540 0 
1,395,5

40 
    

งบด าเนินงาน 190,000 70,000 260,000 
    

    ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000 
    

    ค่าใช้สอย 40,000 30,000 70,000 
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    ค่าวัสดุ 70,000 40,000 110,000 
    

งบลงทุน 111,500 1,348,000 
1,459,5

00 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 111,500 18,000 129,500 
    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,330,000 
1,330,0

00 
                แผนงานการเกษตร 

                     งา
น 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งาน
สิ่งแวดล้อม

และ
ทรัพยากรธรรม

ชาติ 

รวม 

    

งบ 
  

        
          

    
งบด าเนินงาน 20,000 13,500 33,500 

    
    ค่าใช้สอย 10,000 13,500 23,500 

    
    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000 

                แผนงานการพาณิชย์ 
                     งา

น งานกิจการประปา รวม 
      

งบ 
  

          
            
      

งบด าเนินงาน 930,000 930,000 
      

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000 
      

    ค่าวัสดุ 520,000 520,000 
      

    ค่าสาธารณูปโภค 180,000 180,000 
      

งบลงทุน 35,600 35,600 
      

    ค่าครุภัณฑ์ 35,600 35,600 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 
พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน 
และโดยอนุมัติของนายอ าเภอซ าสูง 

 
ข๎อ 1 ข๎อบัญญัติ นี้เรียกวํา ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 
ข๎อ 2 ข๎อบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต๎นไป 

 
ข๎อ 3 งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
43,300,000 บาท 

 

ข๎อ 4 งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 43,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได๎ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,117,560 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,806,100 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,612,802 

  แผนงานสาธารณสุข 1,272,850 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 133,137 

  แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,115,040 

  แผนงานการเกษตร 33,500 

  แผนงานการพาณิชย์ 965,600 

   

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,173,411 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 43,300,000 

        
 

ข๎อ 5 งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

        

 

ข๎อ 6 ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนนปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ี
ได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

         ข๎อ 7 ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนนมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตาม
ข๎อบัญญัตินี้ 

    

  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 

   

 

   (ลนาม)...................................... 

   
(นายวชิรพล วิสิลา) 

   

ต าแหนํง นายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลบ๎านโนน 

อนุมัติ 
 

    

    

(ลงนาม).................................................. 
 

(นายธนยศ หิรัญเนตร) 
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ต าแหนํง นายอ าเภอซ าสูง 
 

        

         

 

                            
                                                  รายงานประมาณการรายรับ 
                                                  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
                                                  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน 
                                                     อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแกํน 

                            
                                                  รายงานประมาณการรายรับ 
                                                  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
                                                  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน 
                                                     อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแกํน 
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             รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 125,765.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท๎องท่ี 41,527.32 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 19,972.95 100,000.00 -80.00 % 20,000.00 

     ภาษีป้าย 6,387.00 9,978.00 10,000.00 35.00 % 13,500.00 

รวมหมวดภาษีอากร 173,679.32 29,950.95 110,000.00     33,500.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

            

     คําธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

96,370.00 120,180.00 140,000.00 -14.29 % 120,000.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

3,464.00 4,242.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

210.00 170.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คําธรรมเนียมอื่น ๆ 3,880.00 5,770.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00 

     คําปรับการผิดสัญญา 3,277.00 0.00 2,500.00 -100.00 % 0.00 

     คําใบอนุญาตรับท าการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 -50.00 % 4,000.00 

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎า
ส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายตํอ 

22,200.00 14,750.00 25,000.00 -40.00 % 15,000.00 

     สุขภาพ             

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

460.00 600.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คําใบอนุญาตอื่น ๆ 80.00 1,500.00 0.00 100.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

137,941.00 155,212.00 184,500.00     148,500.00 

       

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ดอกเบี้ย 206,175.82 153,325.94 200,000.00 -50.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 206,175.82 153,325.94 200,000.00     100,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 
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     รายได๎จากประปา 585,496.00 542,898.00 550,000.00 -9.09 % 500,000.00 

รวมหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์ 
585,496.00 542,898.00 550,000.00     500,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     เงินท่ีมีผู๎อุทิศให๎ 300.00 100.02 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 266,450.00 242,430.00 435,000.00 -43.45 % 246,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 266,750.00 242,530.02 435,000.00     246,000.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00     1,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต์ 605,219.32 608,156.33 620,000.00 0.00 % 620,000.00 

     ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

9,082,958.06 8,438,493.23 9,900,000.00 -1.52 % 9,750,000.00 

     ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได๎ฯ 

2,912,393.49 2,794,171.77 3,100,000.00 0.00 % 3,100,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 121,303.43 136,112.06 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 5,117,592.27 4,450,497.62 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00 

     คําภาคหลวงแรํ 53,023.08 45,720.35 58,000.00 -13.79 % 50,000.00 

     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 195,629.24 153,555.94 191,500.00 -21.67 % 150,000.00 

     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

466,615.00 378,112.00 500,000.00 -10.00 % 450,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,134.90 1,076.70 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,555,868.79 17,005,896.00 20,020,500.00     19,771,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,007,070.00 20,701,744.00 22,500,000.00 0.00 % 22,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,007,070.00 20,701,744.00 22,500,000.00     22,500,000.00 

รวมทุกหมวด 39,932,980.93 38,831,556.91 44,000,000.00     43,300,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจํายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน 

อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแกํน 
      

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  43,300,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 33,500 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 13,500 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 148,500 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 120,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 4,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

  
คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 4,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 4,000 บาท 

  

คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ 

จ านวน 15,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

  
คําใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 500 บาท 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 100,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท 

  
รายได๎จากประปา จ านวน 500,000 บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 246,000 บาท 

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 246,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 
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คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000 บาท 

 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,771,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 620,000 บาท 

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,750,000 บาท 

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได๎ฯ จ านวน 3,100,000 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 150,000 บาท 

  
ภาษสีรรพสามิต จ านวน 5,500,000 บาท 

  
คําภาคหลวงแรํ จ านวน 50,000 บาท 

  
คําภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 150,000 บาท 

  

คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 450,000 บาท 

  
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,500,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 22,500,000 บาท 

              

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน 
อ าเภอซ าสูง   จังหวัดขอนแกํน 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,300,000 บาท แยกเป็น  
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 17,173,411 บาท 

  
งบกลาง รวม 17,173,411 บาท 
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งบกลาง รวม 17,173,411 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 87,045 บาท 

      
  -เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ๎าง

สังกัด อบต.บ๎านโนน 
      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,000 บาท 

      
  -เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
      

   
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน 11,744,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ตามประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  1,091  คน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2552  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 4,608,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจํายเป็นเงินคําเบี้ยความคนพิการให๎คนพิการ ตามประกาศ
รายชื่อผู๎มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  479  คน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ให๎ผู๎ป่วยโรคเอดส์    
ในพ้ืนที่ อบต.บ๎านโนน จ านวน  18  คน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 
 

      

   
เงินส ารองจําย จ านวน 100,000 บาท 

        เพ่ือใช๎จํายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา       
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ความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมเทํานั้น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 416,000 บาท 

    

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อบต.บ๎าน
โนน (สปสช.)  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 105,966 บาท 

      

  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,469,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,674,540 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  - เงินเดือนนายกองค์การบริหารสํวน   
  ต าบล           จ านวน 224,800 บาท 
 -เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารสํวน 
  ต าบล           จ านวน 269,280 บาท 

      

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - คําตอบแทนประจ าต าแหนํง  
 นายก อบต.      จ านวน 21,000 บาท 
-คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรอง 
 นายก อบต.  จ านวน 21,120 บาท 

      

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  -คําตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสํวน 
 ต าบล           จ านวน   21,000   บาท 
-คําตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารสํวน  
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 ต าบล            จ านวน   21,120  บาท 

   

คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          นายก
องค์การบริหารสํวนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      
  -คําตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน

ต าบล              จ านวน   86,400  บาท 
      

   

คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,627,200 บาท 

      

  -คําตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล      จ านวน 134,640 บาท 
-คําตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล      จ านวน 110,160 บาท 
-คําตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล      จ านวน 86,400 บาท 
-คําตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน 
ต าบล     จ านวน 1,296,000 บาท 
  (ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,362,620 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 4,383,480 บาท 

      

  เงินเดือนปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล          
เงินเดือนรองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล     
เงินเดือนหัวหน๎าส านักปลัด อบต.                 
เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน            
เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน                          
เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป                       
เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน           
เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล                      
เงินเดือนนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
เงินเดือนนักวิชาการเกษตร                         
เงินเดือนเจ๎าพนักงานธุรการ                        
เงินเดือนเจ๎าพนักงานสาธารณสุข                  

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 252,000 บาท 



23 
 

      

  เงินประจ าต าแหนํงปลัด อบต.                 
จ านวนเงิน  84,000 บาท                              
เงินคําตอบแทนพิเศษปลัด อบต.                
จ านวนเงิน  84,000 บาท 
เงินประจ าต าแหนํงรองปลัด อบต.              
จ านวนเงิน  42,000 บาท 
เงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าส านักปลัด อบต.   
จ านวนเงิน 42,000 บาท 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 693,240 บาท 

      

  คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ  3  ราย  ดังนี้ 
  1. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ             
  2.  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน     
  3.  พนักงานขับรถยนต์                
คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป  2  ราย  ดังนี้ 
 1.คนงาน            
 2.คนงาน            

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 33,900 บาท 

      

  ทั่วไป  3  ราย  ดังนี้ 
1 . คนงาน                            
2. คนงาน                           
3.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ   
    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,546,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 444,000 บาท 

   

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 230,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายตามรายการดังนี้ 
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส)               จ านวน 50,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร
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ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 
2. คําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ๎าง                                      จ านวน 20,000 บาท 
-  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎าง  เชํน คํา
เบี้ยประชุม  คําพาหนะ ของคณะกรรมการ คําใช๎สถานที่ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง และให๎หมายความรวมถึง คําสมนาคุณ
ด๎วย    
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2558 
3. คําสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย                                      จ านวน 20,000 บาท 
 
-เพ่ือจํายเป็นเงินคําสมนาคุณ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึง
ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข๎อบังคับ ในอัตราที่
กฎหมายก าหนด   เป็นไปตาม 
    1).ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจํายเงินสมนาคุณ
คณะกรรมการ สอบสวนวินัยคณะกรรมการ พ.ศ.
2536 ข๎อ 4,5 และข๎อ 6 
    2).ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 ข๎อ 6 
     3).หนังสือ ส านักงาน ก.อบต.
ที ่มท 0809.1/391 ลว 19 มีนาคม 2546 เรื่องการจัดท าระเบียบ
กรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
4. คําเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง ความรับผิด
ทางละเมิด                                จ านวน  10,000  บาท 
-เพ่ือเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ซึ่งได๎รับแตํงตั้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่
ของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ.2539  เป็นไปตาม 
  1) พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ.2539 
  2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ.2539 และท่ี
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แก๎ไขเพ่ิมเติม 
  3)หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/
ว 38 ลว 28 เม.ย. 2556  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทน
คณะกรรมการ 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท. 0804 .4 /
ว 2158 ลว. 20 เมษายน 2559 เรื่องหารือการเบิกจํายคําเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
5.คําตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง 
และการบริหารงานพัสดุ                  จ านวน 30,000 บาท 
 
- เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคล หรือ 
คณะกรรมการ ผู๎รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เชํน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ๎าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ๎างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ๎างออกแบบ หรือควบคุมงานกํอสร๎าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561  

      

  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  (จนท.ใน สนง.ปลัด อบต.) 
6. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง    
                                              จ านวน  100,000 บาท 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26  สิงหาคม 2563 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 144,000 บาท 

      
     1.  เงินคําเชําบ๎าน 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของ
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ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

    1.  เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร    
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ. 2549 (ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่
ผํานมา) 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 531,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

1. คําจ๎างเหมาจัดท าวารสาร อบต.บ๎านโนน,  คําจัดซื้อหนังสือราชการ
ตําง ๆ , หนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

จ านวน 10,000 บาท 

    

2.คําจ๎างเหมาท่ีมีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมํมีลักษณะเป็นสิ่งกํอสร๎าง 

จ านวน 10,000 บาท 

    

3.คําจ๎างเหมาบริการ เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร เย็บหนังสือ      คํา
ซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฎิกูล คําจ๎างรถบรรทุก คําเชําทรัพย์สิน   คํา
โฆษณา และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  (รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรํ
ขําวทางวิทยุกระจํายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คําจ าท า
เอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ) 

      

    

4.คําจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารที่ท าการ  
   และอาคารอ่ืน ๆ 

จ านวน 96,000 บาท 

    
5.คําจ๎างเหมาประเมินความพึงพอใจของ อบต.บ๎านโนน จ านวน 20,000 บาท 

    
6.คําจ๎างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.บ๎านโนน จ านวน 10,000 บาท 

    

7.คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา,คําธรรมเนียมตํางๆ  
   ของ อบต.บ๎านโนน 

จ านวน 10,000 บาท 

    
8.คําเบี้ยประกนัภัยรถราชการ จ านวน 13,000 บาท 

      
  -เพ่ือเป็น คชจ.ในการจัดท าประกันภัยรถราชการที่มีความเสี่ยงตํอ

การเกิดอุบัติเหตุ เชํน รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถพยาบาล
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ฉุกเฉิน เป็นต๎น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2633      ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดท า
ประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 

    

9.คํารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ ต.บ๎านโนน จ านวน 20,000 บาท 
 
 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 65,000 บาท 

      

  1.รับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือสํวนราชการที่มา
ตรวจงานหรือมาตรวจนิเทศงาน   
อบต.บ๎านโนน                            จ านวน  10,000 บาท 
2.คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.บ๎าน
โนน  หรือ คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย                       จ านวน   40,000 บาท 
3.คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา             จ านวน    5,000 บาท 
4.คําใช๎จํายในงานรัฐพิธี                   จ านวน  10,000 บาท 
    (ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา) 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.คําชดใช๎คําเสียหาย หรือคําสินไหมทดแทนในกรณีหนํวยงานของรัฐ
ชดใช๎คําสินไหมทนแทนแกํผู๎เสียหาย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําสินไหมทดแทนในกรณีท่ีหนํวยงานของรัฐชดใช๎คํา
สินไหมทดแทนแกํผู๎เสียหาย เพ่ือการละเมิดของ จนท.ซึ่งได๎กระท า
ไปในการปฏิบัติหน๎าที่ เป็นไปตาม 
1) พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท. พ.ศ.2539 

      

    

2.คําใช๎จํายในการจัดการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นและสมาชิกสภา
ท๎องถิ่น ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน 

จ านวน 100,000 บาท 

        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลง       
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วันที่ 26  สิงหาคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4149 ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 

    

3.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -ให๎แกํ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง และผู๎ได๎รับค าสั่งจากนายก อบต. ให๎เดินทางไป
ราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่
พัก   คําบริการจอดรถ ณ  ทําอากาศยาน      
คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    
4.คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -ให๎แกํ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง และผู๎ได๎รับค าสั่งจากนายก อบต. เพ่ือจํายเป็น
คําลงทะเบียนตํางๆ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    

5.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี
รายละเอียดคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําจ๎างเหมาเครื่องเสียง  คําจัดสถานที่และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข๎อง 

      

    
6.โครงการปรองดอง สมานฉันท์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5,000 บาท 

    

7.โครงการฝึกอบรมเจ๎าพนักงานด าเนินการเลือกตั้งและเจ๎าหน๎าที่รักษา
ความปลอดภัยในหนํวยเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.บ๎านโนน 
ปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 50,000 บาท 
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  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมเจ๎าพนักงาน
ด าเนินการเลือกตั้งและเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยในหนํวย
เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก  
อบต.บ๎านโนน เชํน คําเครื่องดื่มและอาหารวําง คําอาหาร
กลางวัน  คําป้ายไวนิล คําวัสดุในการฝึกอบรม เป็นต๎น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26  สิงหาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่3 

      

    

8.โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน
ต าบลบ๎านโนน ผู๎น าชุมชน ผูน๎ ากลุํมตํางๆ ในการประณี ประนอมและ
ระงับข๎อพิพาทในพ้ืนที่ต าบลบ๎านโนน  ปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ ฝึกอบรมทบทวน
บทบาทของผู๎น าชุมชน ในการประณีประนอมและระงับข๎อพิพาท
พ้ืนที่ต าบลบ๎านโนน โดยมีรายละเอียดคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คํา
วิทยากร  คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คํา
วัสดุ  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

      

    

9.โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสมาชิกสภา พนักงานสํวนต าบล  
พนักงานจ๎าง 
 

จ านวน 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

  1. คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน ต๎ู โต๏ะ  เก๎าอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสาร  เครื่องถํายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศและอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข๎อง                             จ านวน 30,000 บาท 
2. คําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์  
เป็นต๎น                                 จ านวน 30,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ไม๎บรรทัดเหล็ก กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน  ไมโครโฟน   
ขาตั้งไมโครโฟน  สายไฟ  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559     
(ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  แก๎วน้ า  
จานรอง  ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  ผงซักฟอก  สบู ํ น้ ายาดับ
กลิ่น  แปรง  ไม๎กวาด เขํง เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ยาง
รถยนต์  น้ ามันเบรก  น๏อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรอง
แสง ไขควง  ประแจ  เป็นต๎น   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน   
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  เป็นต๎น 
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-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน  ขาตั้ง
กล๎อง  พํูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่
การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถํายดาวเทียม เป็นต๎น   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล เป็นต๎น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 331,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 220,000 บาท 

      

  1.เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบล 
บ๎านโนน  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และอาคารสถานที่  
ที่อยูํในความรับผิดชอบของ  
อบต.บ๎านโนน                       จ านวน 220,000 บาท 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

        -เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน ของ อบต.บ๎านโนน       

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์  คําธนาณัติ  คําดวงตรา 

ไปรษณียากร  เป็นต๎น 
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต   
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคําสื่อสารอ่ืน ๆ  และให๎หมายความ
รวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใช๎บริการ 
(ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา) 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6,000 บาท 
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งบลงทุน 

 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 

154,300 

 
 
 
 
 
บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 154,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว จ านวน 6,000 บาท 

      

  - จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว (งานการเกษตร)  
(งานบริหารงานทั่วไป) 
- พนักพิงและท่ีนั่งขึ้นโครงไม๎บุฟองน้ าหุ๎มหนัง PVC 
- ท าให๎การนั่งท างานเป็นเป็นเวลานาน สบายขึ้น 
- ที่นั่งโครงไม๎บุฟองน้ าหุ๎มหนัง PVC 
- ที่วางแขนพลาสติกข้ึนรูป 
- สามารถหมุนได๎รอบตัว 
- รองรับน้ าหนักได๎สูงสุด 113 กิโล 
- ขาเหล็กชุปโครเมียม 5 แฉก ล๎อไนลอนคูํ สีด า 
- ขนาดสินค๎า 61x65x98-105.50 ซม. 
- สีด า 
- เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

      

    
จัดซื้อตู้เก็บของเอนกประสงค์ จ านวน 22,000 บาท 

      

  (งานการเกษตร) 
- ตู๎ตะแกรงเหล็ก ปิดทึบด๎านหลัง และด๎านข๎าง 2 ข๎าง 
- ขนาด 80x2.2x2.4 ม. (กว๎าง x ยาว x สูง) 
- จ านวน 4 ชั้น 
- เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 8,500 บาท 



33 
 

      

  (งานการเกษตร) 
- เครื่องตัดแตํงพํุมไม๎ 
- ขนาด 22 นิ้ว  
- เป็นเครื่องตัดแตํงพํุมไม๎ชนิดใช๎เครื่องยนต์แบบมือถือ * ใช๎
เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  
- ความจุกระบอกสูบขนาดไมํน๎อยกวํา 21 ซีซี  
- เครื่องยนต์ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.8 แรงม๎า  
- ใบมีดตัดขน าดไมํน๎อยกวํา 22 นิ้ว  
- ใบมีดตัดสามารถใช๎ได๎ 2 ด๎าน 
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบที่1 (28 
หน้า/นาที) 

จ านวน 17,800 บาท 

      

  จ านวน 2 เครื่องละ  ราคา 8,900 บาท  (งานธุรการ,งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎า
ตํอนาที (ppm) 
 –สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎  
- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง  
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผํานเครือขําย
ไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎
 - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน  
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พ.ค. 2563 
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-ไมํมีในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซม เชํน ซํอมแซมเปลี่ยนหัวรถ
ขยะ เปลี่ยนกระบะท๎ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนเครื่อง
รถยนต์ ท าสีใหมํทั้งคัน เป็นต๎น 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    

1.โครงการขอศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ อปท.
ระดับอ าเภอ 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  -  อุดหนุนส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นอ าเภอซ าสูง เพ่ือ
เป็นคําใช๎จํายตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ ประจ าปี พ.ศ.2565   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

    
2.โครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซ าสูง  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปี พ.ศ.2565   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขอ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

    

3.โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกํน ประจ าปี
งบประมาณ  2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแกํน  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแกํน ประจ าปีงบประมาณ 2565   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

    
4.โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอซ าสูง จังหวัด จ านวน 30,000 บาท 
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ขอนแกํน 

      

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซ าสูง  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2565   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

    

5.โครงการแผํนดินพระเจ๎าใหญํรวมใจของดีอ าเภอซ าสูง  ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอซ าสูง  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการแผํนดินพระเจ๎าใหญํรวมใจของดีอ าเภอ 
ซ าสูง ประจ าปี พ.ศ. 2565   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมต าบลบ๎านโนนเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง) อบต.บ๎านโนน  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมต าบล
บ๎านโนนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง) อบต.บ๎านโนน  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  เชํน  คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  คําวัสดุ  และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข๎อง 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 ลว.12 มี.ค.
2553 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท 0810.3/
ว 179 ลว. 15 ม.ค.2562 
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-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลว. 16 พ.ค.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 65 ล าดับ
ที ่7 
 
 
 
 
 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,637,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,297,820 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,297,820 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,755,360 บาท 

      

  เงินเดือนผู๎อ านวยการกองคลัง              
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี          
เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได๎          
เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ                    
เงินเดือนเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี    

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

        -เงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  จ านวน 42,000 บาท       

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 496,320 บาท 

      

  คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
1.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  
2.ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   
3.ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ             

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 4,140 บาท 

        - ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎        

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 
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  1.คําตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง  และการบริหารงานพัสดุ         จ านวน  30,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมการ ผู๎รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เชํน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ๎าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ๎างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ๎างออกแบบ หรือควบคุมงานกํอสร๎าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจําย
คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
                                                  จ านวน 30,000 บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ       
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รายจ่ายอ่ืน ๆ 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง และผู๎
ได๎รับค าสั่งจากนายก อบต. ให๎เดินทางไปราชการ  เชํน  คําเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ   
ณ ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน   และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

   - ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง และผู๎ได๎รับค าสั่งจาก
นายก อบต. ให๎เดินทางไปราชการ  คําลงทะเบียนตําง ๆ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน ต๎ู โต๏ะ  เก๎าอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสาร  เครื่องถํายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง 
(ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
ขนาดเล็กไม๎บรรทัดเหล็ก กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา   
เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
 (ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําบริการไปรษณีย์ ตํอธนบัตร คําดวงตรา
ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงิน การ
คลัง ภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) เป็นต๎น  

      

  
งบลงทุน รวม 19,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 19,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เก็บเอกสารชนิดแบบ 2 บาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  - เพ่ือจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารชนิด
แบบ 2  บาน  จ านวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท   
-เพ่ือใช๎ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ  
(เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  
-ไมํมีในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network แบบที่1  
(28 หน้า/นาที) 

จ านวน 8,900 บาท 

      

  จ านวน 1 เครื่องละ  ราคา 8,900 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎า
ตํอนาที (ppm) 

      



40 
 

 –สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎  
- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง  
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผํานเครือขําย
ไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎
 - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน  
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พ.ค. 2563 
-ไมํมีในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 73,100 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 73,100 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 73,100 บาท 

   

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 73,100 บาท 

      
  คําตอบแทน อปพร. 

-  เพ่ือจํายเป็นคําป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือ
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สนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่ ส าหรับ อปพร. 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
 
 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,713,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 30,000 บาท 

        -เพ่ือใช๎จํายในการเยี่ยวยาชํวยเหลือประชาชนด๎านสาธารณภัย       

    

โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชํวง
เทศกาลปีใหมํประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบไปด๎วย  คําป้ายประชาสัมพันธ์  คําวัสดุ  และคําใช๎จําย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634   
ลงวันที่  22  กันยายน  2557 และ  หนงัสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  ที ่มท  0810.4/ว 627   
ลงวันที่  7  มีนาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎าที่ 119 ล าดับที่ 4 

      

    

โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในชํวง
เทศกาลสงกรานต์  ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยมีคําใช๎จํายประกอบไปด๎วย   
คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง   
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-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634   
ลงวันที ่22  กันยายน  2557 และ  หนังสือ  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด  ที ่มท  0810.4/ว 627   
ลงวันที่ 7  มีนาคม  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎าที่ 119 ล าดับที่ 5 

    

โครงการอบรมการป้องกันและระงับเหตุเกี่ยวกับไฟป่า ประจ าปี 
2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมการป้องกันและระงับเหตุ
เกี่ยวกับไฟป่า โดยมีคําใช๎จํายประกอบไปด๎วย  คําตอบแทน
วิทยากร  คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
คําวัสดุ  คําป้ายประชาสัมพันธ์  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎าที่ 119 ล าดับที่ 7 

      

  
งบลงทุน รวม 2,633,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,633,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
จัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน จ านวน 2,633,000 บาท 

      

  -เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบไมํ
ต่ ากวํา 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ า
กวํา 170 กิโลวัตต์  
   (1) จุน้ าได๎ไมํน๎อยกวํา 6,000 ลิตร 
   (2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไมํต่ า 
       กวํา 12,000 กิโลกรัม  
   (3) เป็นราคาพร๎อมปั๊มและอุปกรณ์ 
-โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

      



43 
 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎าที่ 137 ล าดับที่ 38 
 

 
งานจราจร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุจราจร เชํน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กวยจราจร  แผงกั้นจราจร  
ป้ายเตือน  ป้ายไฟหยุดตรวจ  ไฟแวบ  กระบองไฟ ฯลฯ เป็นต๎น 
 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,513,002 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,799,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,799,880 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,537,680 บาท 

      

  - เงินเดือนผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ     
- เงินเดือนนักวิชาการศึกษา                
- เงินเดือน ครู คศ. 2  จ านวน 1  อัตรา   
- เงินเดือน ครู คศ. 1  จ านวน 2  อัตรา   

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      
  -เงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการ 

ศึกษาฯ            จ านวน 42,000 บาท 
      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

        -เงินวิทยฐานะพนักงานครู จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 42,000 บาท       

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 178,200 บาท 

        ต าแหนํงผู๎ดูแลเด็ก       จ านวน 178,200 บาท       

  
งบด าเนินงาน รวม 1,690,622 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 
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  1. เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
  จ านวน  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557    
2.คําตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง  และการบริหารงานพัสดุ     จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมการ ผู๎รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เชํน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ๎าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ๎างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ๎างออกแบบ หรือควบคุมงานกํอสร๎าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจําย
คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านแกํพนักงานสํวนต าบลในสังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      
  -เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลใน

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
   
 
 
 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 488,625 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

คําจ๎างเหมาบริการ เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร เย็บหนังสือ  
คําซักฟอก เป็นต๎น 

จ านวน 10,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ให๎แกํ   พนักงานสํวนต าบล และ พนักงานจ๎าง  ใน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชํน  คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ   
ณ  ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมการใช๎
สนามบิน  และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

    
คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -คําใช๎จํายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ให๎แกํ   พนักงานสํวน
ต าบล และ พนักงานจ๎าง  ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นคําลงทะเบียนตําง ๆ   

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคํากิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน 

จ านวน 13,330 บาท 

      

  (จ านวน 31 คนๆละ 430  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคํากิจกรรมพัฒนา จ านวน 10,320 บาท 
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ผู๎เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแห๎ว 

      

  (จ านวน 24 คนๆละ 430  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําเครื่องแบบ
นักเรียนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน 

จ านวน 9,300 บาท 

      

  (จ านวน 31 คนๆละ 300  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
 
 

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแห๎ว 

จ านวน 7,200 บาท 

      

  (จ านวน 24 คนๆละ 300  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําหนังสือเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน 

จ านวน 6,200 บาท 

      

  (จ านวน 31 คนๆละ 200  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําหนังสือเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแห๎ว 

จ านวน 4,800 บาท 

      

  (จ านวน 24 คนๆละ 200  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําอุปกรณ์การเรียน จ านวน 6,200 บาท 



47 
 

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน 

      

  (จ านวน 31 คนๆละ 200  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาคําอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแห๎ว 

จ านวน 4,800 บาท 

      

  (จ านวน 24 คนๆละ 200  บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ๎าง
อาหารกลางวันให๎แกํเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน 

จ านวน 159,495 บาท 

      

  (จ านวน 31 คนๆละ 21  จ านวน  245  วัน ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
 
 

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ๎าง
อาหารกลางวันให๎แกํเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแห๎ว 

จ านวน 123,480 บาท 

      

  (จ านวน 24 คนๆละ 21 บาท จ านวน 245 วัน ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

    

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาในการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนและเครื่องเลํนพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน 
(รายหัว) 

จ านวน 52,700 บาท 

      

  (จ านวน 31 คนๆละ 1,700 บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
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โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาในการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนและเครื่องเลํนพัฒนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห๎ว 
(รายหัว) 

จ านวน 40,800 บาท 

      

  (จ านวน 24 คนๆละ 1,700 บาท ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ เชํน ต๎ู โต๏ะ  เก๎าอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสาร  เครื่องถํายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,111,997 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,071,997 บาท 

      

  1. เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  แก๎วน้ า  จาน
รอง  ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม  ผงซักฟอก  สบูํ  น้ ายาดับ
กลิ่น  แปรง  ไม๎กวาด  เขํง ถังขยะ ผ๎าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎าปูโต๏ะฯลฯ                               
เป็นต๎น   จ านวน  20,000 บาท 

2. เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน และโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพ,ฐ.) ในเขตต าบล
บ๎านโนน  ได๎แกํ 
   2.1 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํนักเรียน ศพด.
บ๎านโนน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (จ านวน 31 คนๆ
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)         จ านวน   59,403  บาท 
   2.2  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํนักเรียน  ศพด.
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บ๎านแห๎ว ประจ าปีงบประมาณ 2565   (จ านวน 24 คนๆ
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)       จ านวน 45,989 บาท 
  2.3 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํโรงเรียนบ๎าน
โนน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (จ านวน 216 คนๆ
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)       จ านวน  413,900 บาท 
  2.4 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํ
นักเรียน โรงเรียนบ๎านแห๎ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(จ านวน 147 คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)   
จ านวน  281,682  บาท 
  2.5  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํ
นักเรียน โรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(จ านวน 101 คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)   
จ านวน 193,537  บาท 
  2.6  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให๎แกํ
นักเรียน โรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม (สาขาดงซ า) ประจ าปี
งบประมาณ 2565  (จ านวน 30 คนๆ
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)   
จ านวน  57,486 บาท   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 
(ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา) 

     

   
       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 22,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
1.เก๎าอ้ีท างาน  จ านวน 5 ตัว จ านวน 7,500 บาท 

      

   - เพ่ือจํายเป็นจําจัดซื้อเก๎าอ้ีท างานให๎แกํนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการจ านวน 1 ตัว ครูจ านวน 3 ตัว และผู๎ดูแล
เด็ก จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท  
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ไมํต๎องมีในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

      

    
2.โต๏ะท างาน  จ านวน 4 ตัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานให๎แกํครูจ านวน 3 ตัวราคาตัว
ละ 4,000 บาท  และผู๎ดูแลเด็กเล็ก
จ านวน 1 ตัว   จ านวน 3,000 บาท 
- เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ไมํต๎องมีในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,099,800 บาท 



51 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
1.โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียด
ประกอบด๎วย  คําป้าย  คําอุปกรณ์  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 76 ล าดับ
ที ่9 

      

    
2.โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดประกอบด๎วย คําป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  คําของรางวัล และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 69 ล าดับ
ที ่12 

      

    
3.โครงการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํวัยเรียน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดประกอบด๎วย  
คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหาร
กลางวัน  อาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎าที่ 69 ล าดับที่ 11 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,074,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,074,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
1.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม จ านวน 424,200 บาท 

      

  -อุดหนุนโรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม 
( จ านวน 101 คนๆละ 21 บาท  จ านวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 71 ล าดับ
ที ่27 

      

    

2.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม
(สาขาดงซ า) 

จ านวน 126,000 บาท 

      

  -อุดหนุนโรงเรียนบ๎านโคกใหมํนายม (สาขาดงซ า) เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านโคกใหมํ
นายม(สาขาดงซ า)  ( จ านวน 30 คนๆ
ละ 21 บาท  จ านวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3924   
ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 71 ล าดับ
ที ่28 

      

    
3.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านโนน จ านวน 907,200 บาท 

      

  -อุดหนุนโรงเรียนบ๎านโนน  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านโนน   
( จ านวน 216 คนๆละ 21 บาท  จ านวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 71 ล าดับ
ที ่25 
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4.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านแห๎ว จ านวน 617,400 บาท 

      

  -อุดหนุนโรงเรียนบ๎านแห๎ว  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ๎านแห๎ว 
( จ านวน 147 คนๆละ 21 บาท  จ านวน 200 วัน ) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3924   
ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ที่ 71 ล าดับ
ที ่26 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,272,850 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,070,850 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,040,850 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

คําจ๎างเหมาบริการ  เชํน  คําจ๎างเหมาส ารวจข๎อมูลจ านวนสุนัข/แมว 
เป็นต๎น 

จ านวน 8,000 บาท 

    

คําจ๎างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 312,000 บาท 
 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า ประจ าปี 2565 จ านวน 41,800 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ๎า ประจ าปี 2565  ภายใต๎โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า  ตามปณิธาร ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎า
ลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยประกอบไป
ด๎วยคําใช๎จํายดังนี้  คําวัคซีน  คําเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ป้าย
โครงการ  คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คชจ.ในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 77 ล าดับ
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ที ่2 

    

2.โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนต าบลบ๎านโนน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดการขยะชุมชนต าบลบ๎าน
โนน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยประกอบไปด๎วยคําใช๎จําย
ดังนี้  คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหาร  อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎าที่ 129 ล าดับที่ 2 

      

    
3.โครงการบริหารจัดการหนํวยกู๎ชีพ อบต.บ๎านโนน จ านวน 657,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการบริหารจัดการหนํวยกู๎
ชีพ อบต. บ๎านโนน  โดยประกอบไปด๎วยคําใช๎จํายดังนี้  คําจ๎าง
เหมาบริการ  คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 83 ล าดับ
ที ่36 

      

    

4.โครงการอบรมผู๎ประกอบกิจการ ผู๎สัมผัสอาหารส าหรับร๎านอาหาร
และแผงลอยจ าหนํวยอาหาร 

จ านวน 12,050 บาท 

      

  - เพ่ือใช๎จํายตามโครงการผู๎ประกอบกิจการผู๎สัมผัสอาหารส าหรับ
อาหารและแผงลอยจ าหนํายอาหาร โดยประกอบไปด๎วย คําใช๎จําย
ดังนี้ คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหาร  อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  เชํน  ส าลี  และ
ผ๎าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  ถุง
มือ  ทรายอะเบท  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง   
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับสํงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 1 เครื่อง จ านวน 12,000 บาท 

        - เป็นราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ       

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
ครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 5,000 บาท 

        -เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีงบประมาณ       

    
ครุภัณฑ์เครื่องวัดคําออกซิเจนในกระแสเลือด จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 5,000 บาท 

      
  -เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีงบประมาณ 

 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 2 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 

      

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 3 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 

      

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 4 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 5 

จ านวน 20,000 บาท 

        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ       
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องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 6 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 7 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      

    

โครงการหมูํบ๎านสุขภาพดี บ๎านเรือนสะอาดลดโรคระบาดในชุมชน หมูํ
ที่ 1 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      

    

โครงการอบรมให๎ความรู๎และรณรงค์หารใช๎เกลือและผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีน หมูํที่ 8 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      

    

โครงการอบรมให๎ความรู๎และรณรงค์หารใช๎เกลือและผลิตภัณฑ์เสริม
ไอโอดีน หมูํที่ 9 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 133,137 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 133,137 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 133,137 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.โครงการรถรับ-สํงนักเรียน ยากจน ยากไร๎ ด๎อยโอกาส ในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ๎านโนน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 99,600 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรถรับ-สํง
นักเรียน ยากจน ยากไร๎ ด๎อยโอกาส ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ๎านโนน  ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยมีรายละเอียด

      



57 
 

คําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําจ๎างเหมาบริการรถรับ-สํงนักเรียน  และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10)  และ
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/1736  ลง
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 

    
2.โครงการสํงเสริมอาชีพด๎านโภชนาการ จ านวน 17,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการสํงเสริมอาชีพด๎าน
โภชนาการ  โดยมีรายละเอียด
ประกอบด๎วย คําตอบแทน วิทยากร คําอาหารกลางวัน คําอาหาร
วําง และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด อบต.บ๎านโนน ผู๎รับผิดชอบ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ข๎อ 2 

      

    
3.โครงการสํงเสริมอาชีพด๎านหัตถกรรม จ านวน 16,537 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการสํงเสริมอาชีพด๎าน
หัตถกรรม  โดยมีรายละเอียด
ประกอบด๎วย คําตอบแทน วิทยากร คําอาหารกลางวัน คําอาหาร
วําง และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด อบต.บ๎านโนน ผู๎รับผิดชอบ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 ข๎อ 1 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 30,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวําง  ถนนสายเพ็ญนภา บ๎านโนน หมูํที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 

      
  -อุดหนุนการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอกระนวน เพ่ือใช๎จํายในการ

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวําง ถนนสายเพ็ญนภา บ๎านโนน หมูํที ่2 
      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์หํวงใยผู๎สูงอายุ ของ  
อบต.บ๎านโนน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์หํวงใย
ผู๎สูงอายุขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  คําเชําเวทีและ
เครื่องเสียง   คําป้ายโครงการ  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําของ
รางวัล  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 75 ล าดับ 1 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.โครงการอนุรักษ์และสํงเสริมประเพณีเนื่องในวันเข๎าพรรษา ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์และสํงเสริมประเพณีเนื่อง

ในวันเข๎าพรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คําใช๎จําย
ในพิธีทางศาสนา  และคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 75 ล าดับ 3 

    

2.โครงการอนุรักษ์และสํงเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคาํใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์และสํงเสริมประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  คํา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
คําเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 75 ล าดับ 2 

      

    

3.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให๎แกํเด็กและเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให๎แกํเด็ก
และเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ประกอบด๎วย คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  คําตอบแทน
วิทยากร  คําอาหารกลางวัน  อาหารวํางและเครื่องดื่ม และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน๎า 75 ล าดับ 5 
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,697,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,395,540 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,395,540 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,018,440 บาท 

      

  -เงินเดือนผู๎อ านวยการกองชําง   จ านวน 422,640 บาท 
-เงินเดือนนายชํางโยธา            จ านวน 297,900 บาท 
-เงินเดือนเจ๎าพนักงานประปา     จ านวน 297,900 บาท 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

        -เงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองชําง จ านวน 42,000 บาท       

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 318,240 บาท 

      

  -คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ  2  ราย  ดังนี้ 
   1.  ผู๎ชํวยชํางโยธา จ านวน 175,680 บาท 
   2.  ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า  จ านวน 142,560 บาท 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 16,860 บาท 

      
  -ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า  จ านวน  16,860 บาท 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.คําตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารงานพัสดุ           จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมการ ผู๎รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ เชํน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ๎าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ๎างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ๎างออกแบบ หรือควบคุมงานกํอสร๎าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจําย
คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 20,000 บาท 

      



61 
 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
 (ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา) 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
1.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง  สังกัดกอง
ชําง  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  คําบริการ
จอดรถ ณ  ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมใน
การใช๎สนามบิน   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2559 
 
 

      

    
2.คําลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

        -ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง         
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สังกัดกองชําง  เพ่ือเป็นคําลงทะเบียนตําง ๆ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ   เชํน ต๎ู โต๏ะ  เก๎าอ้ี  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
เอกสาร เครื่องถํายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ   และอ่ืน ๆ    ที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ 
ขนาดเล็กไม๎บรรทัดเหล็ก กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา เป็นต๎น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 
 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
กํอสร๎าง  เชํน  ค๎อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก เชนํ  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  สวําน   
โถส๎วม อํางล๎างมือ  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ หรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู เหล็กเส๎น  แปรงทาสี  
ปูนขาว  เป็นต๎น   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน  แผํนหรือจานบันทึก
ข๎อมูล  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล เป็นต๎น 
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-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564   (ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่
ผํานมา) 

  
งบลงทุน รวม 111,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 111,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
1.เก๎าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีท างานให๎แกํพนักงาน  
ตัวละ 1,500 บาท 
-ไมํปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุุภัณฑ์ส านักงบประมาณฉบับ
ปัจจุบัน ธันวาคม 2563 

      

    
2.โต๏ะท างาน  จ านวน 2 ตัว จ านวน 6,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานให๎แกํพนักงาน  
ตัวละ 3,000 บาท 
-ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุณฑ์ส านักงบประมาณ 
ฉบัุบปัจจุบัน ธันวาคม 2563 

      

   
3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ       

    
กล๎องถํายภาพ จ านวน 32,000 บาท 

      

  รายละเอียด 
-ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ไมํน๎อยกวํา 18 ล๎านพิกเซล 
-หน๎าจอ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 นิ้ว 
-พร๎อมเลนส์ ชํวงไมํน๎อยกวํา 18-55 mm. 
-มีระบบออโต๎โฟกัส 
-บันทึกVDO ระดับ Full HD 
-มีระบบแฟลชในตัว 
-สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎ 
-คูํมือการใช๎งาน 
-อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล ไมํน๎อย 32 GB 
-ฟิลเตอร์กันหน๎าเลนส์ 
-แบตเตอร์รี่ ส ารอง 1 ก๎อน 

      



64 
 

-รองรับการเชื่อมตํอแบบ HDMI 
-รองรับการบันทึกไฟล์ภาพ Jpeg RAW 
-รองรับการบันทึกไฟล์วีดีโอ Mov Mpeg4 
-มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง 
-มีอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผู๎ผลิต 
-ขาตั้งกล๎อง ความสูงไมํน๎อยกวํา 1.50 เมตร 
-รับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
-เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

        

 
      

   
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    

กล้องระดับ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับจ านวน  1 ชุด   
ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ขนาดก าลังขยาย 24 เทา่ 
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง  
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  
3) มีก าำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เทา่  
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กล างของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 
30 มิลลิเมตร  
5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร 
ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา  
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร  
7) ค่าตัวคูณคงท่ี 100  
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้Compensator ที่มีช่วงการ
ท างานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา 9) 
ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน + / - 
2 มิลลิเมตร  
10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา 
ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า  
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดก ากับทุกๆ 
1 องศา 
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 
มิลลิเมตร  
13) อ่านคา่มุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา  
14) อ่านคา่มุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา  
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  

จ านวน 20,200 บาท 
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16) อุปกรณ์ประกอบด้วย  
 (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้  
 (2) มีข าตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและส าย 1 
ชุด  
 (3) มีฝาครอบเลนส์  
 (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง  
หมายเหตุ: การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลข 
ซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
ฉบับปัจจุบัน  ธันวาคม  2563 

 

    
เทปวัดระยะ  จ านวน 1 ม้วน จ านวน 7,300 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเทปวัดระยะ  จ านวน  1  ม๎วน  
 ตามรายละเอียดดังนี้ 
-  เส๎นเทปท าด๎วยสแตนเลสอยํางดี  Stainless  steel   
ไมํเป็นสนิม 
-  มีความยาว  50  เมตร  หน๎า กว๎าง 13  มิล  และ  หนา 0.2  มิล 
-  ใช๎ระบบเมตรตริก  มีขีดแบํงละเอียดชํองละ  1  มิลลิเมตร 
-  ตัวเลข และขีดแบํงคําพิมพ์สีเคลือบนูน เห็นชัดไมํลบเลื่อนงําย 
-  โครงบรรจุเทปแบบทรงเปลือย  มีปลายโลหะแหลม 
-  ก๎านหมุนสามารถม๎วนเก็บเส๎นเทปได๎เร็วขึ้น 3  เทํา 
-  มีสติกเกอร์ติดแสดงการให๎ค ารับรองจาก สนง.กลางชั่งตวงวัด 
 -เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

      

    
ล้อวัดระยะทาง จ านวน 11,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง  1  เครื่อง   
ตามรายละเอียดดังนี้ 
-โครงสร๎างของล๎อท าด๎วยวัสดุ  พลาสติกแข็งขอบวงหุ๎มด๎วยยาง 
-ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางของล๎อ  300  มิลิเมตร 
-โครงสร๎างท าด๎วยวัสดุโลหะพับเก็บได๎มีระยะเบรกควบคุมที่จับมือ
จับพร๎อมหูหิ้ว 
-วัดระยะสามารถแสดงผลได๎  9,999  เมตร 
-ระบบแสดงระยะ  สามารถเซ็ตศูนย์ได๎  2  ต าแหนํง 
-มีเข็มชี้จุดเริ่มต๎นการท างาน 
-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  ตามรายละเอียดดังนี้  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวใม
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย 4 MB ต๎องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวย
ประมวลผลด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อย
กวํา  10  แกน  หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผล
สูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิดDDR14 หรือดีกวํา ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
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- สามารถใช๎งานได๎ ไมํน๎อย
กวํา WiFi (iEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563 
 

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  4  ชุด    
ตามรายละเอียดดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800VA(480Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา  15 นาที 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 1,418,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  1. เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ เชํน ซํอมแซมรางระบายน้ า ซํอมแซมถนน คสล.
ซํอมแซมถนนลูกรัก ถนนดิน อาคาร และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎อง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ๎าน
โนน ก าหนด)   จ านวน 40,000 บาท 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน ไมโครโฟน หัวแร๎ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เข็มชัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส ารวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจํายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ อาทิเชํน บันได
อลูมิเนียม ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
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ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

  
งบลงทุน รวม 1,348,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
สวิตช์แสงแดด (โฟโต๎สวิตช์) กระบอกใหญํ จ านวน 3 ตัว จ านวน 18,000 บาท 

      

  -เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสวิตช์แสงแดด (โฟโต๎สวิตช์)กระบอก
ใหญ ํจ านวน 3 ตัว ตามรายละเอียดดังนี้ 
-ใช๎ส าหรับเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติด๎วยแสงอาทิตย์สวิตช์
แสงแดด ขนาด 60 แอมป์ 
 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,330,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
1.โครงการกํอสร๎างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ จ านวน 500,000 บาท 

      

  สถานที่กํอสร๎าง   
ภายในทีท่ าการองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน ต าบลบ๎าน
โนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน  
ปริมาณงาน  ขนาดกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่ใช๎สอยไมํน๎อยกวํา 192.00 ตารางเมตร พร๎อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นในการ
กํอสร๎าง ปรากฎตามแบบแปลนที่ อบต.บ๎านโนน ก าหนด 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หน๎าที่ 92 ล าดับ
ที ่33 

      

    
2.โครงการกํอสร๎างรั้วคอนกรีตบล็อก จ านวน 400,000 บาท 

      

  สถานที่กํอสร๎าง ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน ต าบล
บ๎านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน 
ปริมาณงาน  แนวรั่วระยะรวมไมํน๎อยกวํา 200.00 เมตร พร๎อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ
ในการกํอสร๎างปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.บ๎านโนนก าหนด 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน๎า 92 ล าดับ
ที ่29 
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3.โครงการกํอสร๎างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนน จ านวน 370,000 บาท 

      

  สถานที่กํอสร๎าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีท าการองค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านโนน หมูํที ่1 ต าบลบ๎านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแกํน 
 ปริมาณงาน  1.รั้วรวมประตูรวมความยาวไมํน๎อย
กวํา 167.65 เมตร 
 2.ป้ายศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดสูง 1.5 เมตร ยาว 3.00 เมตร
พร๎อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆในการ
กํอสร๎างปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.บ๎านโนนก าหนด 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 70 ล าดับ
ที ่18 
 

      

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
1.โครงการปรับปรุงบํอขยะในพ้ืนที่ต าบลบ๎านโนน จ านวน 50,000 บาท 

      

  พ้ืนที่บํอขยะในต าบลบ๎านโนน  จ านวน  5  บํอ ได๎แกํ  บํอขยะดอน
เสือโก๎ก หมูํที่ 1  บํอขยะดอนหนองแวง  หมูํที่ 3  บํอขยะหนองนก
เขียน  หมูํที่ 6  บํอขยะเมรุบ๎านนายม  หมูํที่ 5  และบํอขยะวัดป่า
บ๎านแห๎ว  หมูํที่ 9 

      

   
2.คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)       

    

คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) (คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ) 

จ านวน 10,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    

โครงการสํงเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

        -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมอาชีพด๎านการเกษตร ตาม       
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แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 โดยมีรายละเอียดประกอบด๎วย คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหาร
กลางวัน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง   
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชํน  มีดตัดต๎นไม๎ จอบ
หมุน จานพวน  คราดซี่พรวนดินระหวํางแถว เครื่องดัก
แมลง ปุ๋ย  ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นต๎น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

  
 
 
 

    

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 13,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 13,500 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 13,500 บาท 

   

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบรายจําย
อ่ืน ๆ 

      

    
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านโนน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านโนน  โดยมีรายละเอียดประกอบด๎วย คําวัสดุ
เกษตร  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง   
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

      

    
2.โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2565   โดยมีรายละเอียดประกอบด๎วย คําป้าย
โครงการ  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง   
-เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
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ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 965,600 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 930,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

คําจ๎างเหมาบริการ เชํน  คําจา๎งเหมาท าความสะอาดถังน้ า จ๎างเหมา
เปลี่ยนวัสดุกรองน้ า และคําจ๎างเหมาบริการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข๎อง 

จ านวน 10,000 บาท 

    

คําจ๎างเหมาผู๎ดูแลกิจการน้ าประปาท่ีอยูํในความรับผิดชอบของ อบต.
บ๎านโนน  ได๎แกํ  ประปา หมูํที่ 1,2,3  และประปา หมูํที่ 4  จ านวน  2  
ราย 

จ านวน 180,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาลในพื้นที่ อบต.บ๎านโนน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ   เชํน เครื่องสูบน้ า ปั๊มน้ า    และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง       

   
ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เชํน  สารส๎ม  คลอรีน และ
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข๎อง  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ดํวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอื่น   เชํน  มิเตอร์น้ า  ทํอประปา  และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าระบบประปา หมูํที ่1,2,3,4 
(ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับปีที่ผํานมา)       

  
งบลงทุน รวม 35,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 35,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง  จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 35,600 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง จ านวน 2 เครื่อง 
ตามรายละเอียด ดังนี้    
- มอเตอร์ไฟฟ้า 
1.เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้า 
2.ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
3.สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณที่ก าหนด 
4.สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวํา 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต 
5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและขอมอเตอร์ ไฟฟ้าต๎องมี
ครบชุด พร๎อมที่จะใช๎งานได๎ 
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
-คํะส าหรับรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีได๎น าเสนอไปแล๎วคํะ 

 

      

                 

                 นายก อบต.บ้านโนน    - ครับ ตามที่ได้น าเสนอรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถาม
ได้ครับ  

ประธานสภาฯ -ครบั ตามที่ท่านนายก อบต.บา้นโนน ไดน้ าเสนอรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไป

แลว้นัน้ มสีมาชิกสภา อบต.บา้นโนน  จะสอบถามขอเชิญครบั ขอเชญิท่านรองประธานสภา

ฯ ครบั  

รองประธานสภาฯ -เรยีนประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ผมนายสุพล  เพง็วชิยั รอง

ประธานสภาฯ อบต.บา้นโนน  สอบถามนายก อบต.บา้นโนน ค าแ ถลงงบประมาณรายจ่าย



73 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอ้มลูสถานการณค์ลงั  ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เช่น เงนิฝากธนาคาร จ านวน ๑๙,๕๔๓,๖๔๕.๘๑ บาท เงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 

๖,๘๘๑,๔๙๔.๗๘ บาท และเงนิสะสม จ านวน ๓๙,๘๓๑,๒๔๓.๗๕ บาท  ผมสงสยัว่าใน

ส่วนเงนิสะสม จ านวน ๓๙,๘๓๑,๒๔๓.๗๕ บาท  ยอดเงนิสะสมเหลอืเยอะมากครบั เป็น

ขอ้มลูจรงิหรอืไมค่รบั  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายก อบต.บา้นโนน ตอบขอ้ชี้แจงครบั 

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ในส่วนเงนิสะสมจะให ้

ทาง ผอ.กองคลงั  ชี้แจงครบั   

ผอ.กองคลงั -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านค่ะ เงนิสะสม จ านวน 

๓๙,๘๓๑,๒๔๓.๗๕ บาท  เป็นยอดที่รวมราคาค่าเสือ่มของครุภณัฑข์อง อบต.บา้นโนน 

รวมเขา้ไปดว้ยจงึท าใหย้อดเงนิสะสมเพิม่มากขึ้น แต่เงนิสะสมจริงมอียู่ จ านวน 

๖,๗๗๒,๐๒๗.๘๗ บาท ค่ะ  

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ ครบัเน่ืองเป็นระบบการคิดค่าเสือ่มของทรพัยส์นิของ อบต.ร่วมเขา้ไป

ดว้ยจงึท าใหย้อดเงนิสะสมมจี านวนมากเป็นไปตามระบบบนัทกึบญัชีทีก่รมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ก าหนดใหท้อ้งถิ่นปฏบิตัคิรบั  ยอดเงนิสะสมทีม่อียู่จรงิกค็ือ จ านวน 

๖,๗๗๒,๐๒๗.๘๗ บาท 

ประธานสภาฯ -ครบั มสีมาชกิสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิม่อกีหรอืไม่ครบั ขอเชญิครบั ขอเชิญท่านรอง

ประธานสภาฯ ครบั  

รองประธานสภาฯ -เรยีนประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องเงนิรายไดจ้ากกูช้พีครบั ว่าในแต่ละปีงบประมาณทาง 

อบต.ไดร้บัจดัเท่าไหร่ครบั 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านประเสรฐิ กางจนัทาครบั 

ประเสริฐ กางจนัทา -เรยีนประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ผมขอสอบถามอาหารกลางวนัท าไม่

มาตัง้อยู่ในหมวดค่าวสัดุงานบา้นงานครวั  ถกูตอ้งหรอืเปลา่ครบั  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านประสงค ์ จนัทรค์ าศร ี 

ประสงค ์จนัทรค์ าศรี -เรยีนประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน

ส่วนตวัผมกเ็หน็สมควรที ่อบต.บา้นโนน จะจดัซื้อรถบรรทกุน า้อเนกประสงค ์ครบั ผมว่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กไ็มไ่ดซ้ื้อผมว่ามคีวามส าคญัและเป็นประโยชนอ์ย่างมาก

ครบั หาก อบต.บา้นโนนจดัซื้อรถบรรทุกน า้ครบั กไ็มอ่ยากใหโ้อนงบประมาณออกไปครบั  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนายก อบต.บา้นโนน ตอบค าถามทุกค าถามตามทท่ีานสมาชกิสภาฯ สอบถาม

ครบั ขอเชญิครบั  

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั กจ็ะตอบค าถามทกุ

ถามครบั เอาค าถามเรื่อง อาหารเสรมินมครบั แต่เดมิอาหารเสริม (นม) ต ัง้อยู่ในหมวด

วสัดุอื่น ๆ แต่ปจัจุบนั กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นไดย้กเลกิหนงัสอืจดัท างบประมาณ
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ฉบบัเก่า และมากออกหนงัสอืซกัซอ้มการจดัท างบประมาณ อปท.แบบใหม ่และใหใ้ชบ้งัคบั

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นตน้ไป ก าหนดใหก้ารตัง้งบประมาณจดัซื้ออาหารเสรมิ 

(นม) ใหเ้ดก็นกัเรยีนของโรงเรยีนและของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ อบต.ใหต้ ัง้อยู่ในหมวด

ค่าวสัดุงานบา้นงานครบัครบั เป็นไปตามแนวทางจ าแนกงบประมาณรายรบัและรายจ่าย

ฉบบัใหม่ครบั  

 -ส าหรบัเรื่อง การจดัซื้อรถบรรทุกน า้อเนกประสงค ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีต่ ัง้จ่าย

ไวก้ไ็ดโ้อนงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม ่แต่กเ็ป็นโครงการ/แผนงานพฒันาในพื้นที ่

อบต.บา้นโนน ท ัง้สิ้น ตามที่ทกุท่านไดร้บัทราบแลว้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หาก

ท่านสมาชกิสภาฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัซื้อรถบรรทุกน า้กอ็ยู่ที่มตทิี่สภา อบต.บา้นโนน 

ครบั  

 -ครบั ในส่วนของรายไดจ้ากงานกูช้พีนัน้ ในแต่ละปีงบประมาณทาง อบต.ไดร้บัจดัสรรไม่

มากครบั แต่กเ็ป็นภารกจิที ่อบต.บา้นโนน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

เป็นภารกจิบรกิารสาธารณะประโยชน ์ลา่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดร้บัจดัสรรมา

ประมาณสองแสนกว่าบาทครบั  

ประธานสภาฯ -ครบัตามทีท่่านไดน้ายก อบต.บา้นโนน ไดต้อบชี้แจงขอ้สอบถามท่านสมาชกิสภาฯ ไปแลว้

นัน้ มท่ีานใดสงสยัจะซกัถามอกีหรอืไม่ครบั หรอืมท่ีานใดจะสอบถามเพิม่อีกครบั ขอเชิญ

ครบั 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านทองปกั  แกว้ใส 

ทองปกั  แกว้ใส -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ผมขอสอบถามว่า 

อบต.สามารถตัง้งบประมาณจดัซื้อวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคโควดิ – ๑๙ ไดห้รอืไมค่รบั เพราะ

เวลามปีระชาชนจ านวนมากทีย่งัไมไ่ดร้บัการฉีดวคัซนี ป้องกนัโรคโควดิ – ๑๙  ถา้ อบต.

ด าเนินการได ้ จะมวีธิกีารตัง้งบประมาณอย่างไรครบั 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนายก อบต.บา้นโนน ชี้แจงครบั 

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ในส่วนของ อปท.ใน

การจดัหาวคัซนีเพือ่ฉีดใหป้ระชาชนในพื้นที ่ปจัจบุนักม็ ีอปท.หลายแห่งครบั ทีส่ ัง่จองตาม

ข ัน้ตอนทีร่ฐับาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวก าหนด อย่างเช่น เทศบาลนครขอนแก่นมกีารเปิดให ้

ประชาชนลงทะเบยีนรอฉีดวคัซนี โดยที ่เทศบาลนครเป็นผูจ้ดัหา  แต่ตอ้งใชง้บประมาณ

เป็นจ านวนมากครบั เพราะราคาวคัซนีมรีาคาทีสู่งครบั แต่ อบต.บา้นโนน กร็อดูแนวทาง

หรอืกระบวนการใหม้คีวามชดัเจนหากวนัขา้งมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัหากจ็ะจดัหา

ครบั  

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านวไิลพร  โนนจุ่น  

วไิลพร  โนนจุ่น -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่านครบั ขอสอบถามในเรื่อง

หอ้งน า้บรกิารประชาชนค่ะ อยากใหท้างผูบ้รหิารทอ้งถิ่นด าเนินการก่อสรา้งหอ้งน า้ไวบ้รกิาร
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ประชาชนหรอืแขกผูเ้ยีย่ม อบต.บา้นโนน ค่ะ เพราะปจัจบุนัหอ้งน า้ของ อบต.บา้นโนน อยู่

ไกลจากหอ้งประชุมสภาฯ ท าใหล้  าบากในการใชห้อ้งน า้ค่ะโดยเฉาพะในช่วงฤดูฝนค่ะ 

 

 

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ในเรื่องหอ้งน า้ก็มี

แผนงาน/โครงการทีจ่ะก่อสรา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กไ็ดใ้หผ้อ.กองช่างเตรียมแบบแปลนพรอ้มรายละเอียดประมาณการไวเ้สรจ็เรียบรอ้ยแลว้

ครบั  

ประธานสภาฯ -ครบั ท่านไดน้ายก อบต.บา้นโนน กไ็ดต้อบขอ้ซกัถามท่านสมาชกิสภาฯ ทีไ่ดส้อบถามใน

เรื่องรายละเอียดขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแลว้มท่ีานใดจะสอบถามอีก

หรอืไม่ครบั  ถา้ไมม่ ีผมจะขอมตทิี่ประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน ว่า สภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน จะหรบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๖๕ ตามทีน่ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน ได ้

แถลงรายละเอยีดไปแลว้นัน้ ท่านใดเหน็ชอบกรุณายกมอืขึ้นครบั ท่านใดไมเ่หน็ชอบกรุณา

ยกมอืขึ้นครบั ผมขอแจง้มติทีป่ระชมุครบั  

มติที่ประชุม -เหน็ชอบรบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตังิบประมารายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ดว้ยคะแนนเสยีง  ๑๕ เสยีง ไม่เหน็ชอบไม่มี งดออกเสยีง ๑ เสยีง คอื

ประธานสภาฯ (มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชมุสภาจ านวน ๑๖ คน)  

ประธานสภาฯ -ล าดบัต่อไปเป็นการแต่งต ัง้คณะกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ก่อนอื่นขอชี้แจงในตวัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่ม ี๒ ประเภท คือ (๑) 

คณะกรรมการสามญั ประกอบดว้ย สมาชกิสภาทอ้งถิน่มจี  านวนไมน่อ้ยกว่าสามคนแต่ไม่

เกนิเจด็คน (๒) คณะกรรมการวสิามญั ประกอบดว้ยสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืบุคคลทีไ่มไ่ด ้

เป็นสมาชกิทอ้งถิน่มจี  านวนไมน่อ้ยกว่าสามคนแต่ไมเ่กนิเจด็คน วรรคสอง กรณีองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั บุคคลทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็น

คณะกรรมการวสิามญัท ัง้คณะได ้วรรคสาม ในการแต่งต ัง้คณะกรรมการวสิามญัของสภา

เทศบาล นายกเทศมนตรมีสีทิธิเสนอชื่อผูเ้ป็นหรอืมไิดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพือ่ใหส้ภา

เทศบาล แต่งต ัง้เป็นกรรมการวสิามญัไดไ้มเ่กนิหน่ึงในสีข่องจ านวนกรรมการวสิามญั

ท ัง้หมด 

   -ครบั ในการแต่งตัง้คณะกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตัใินคร ัง้น้ีตามระเบยีบทีน่ าเสนอ

ใหท้ราบแลว้นัน้กแ็ต่งต ัง้ไมน่อ้ยกว่า ๓-๗ คน แต่อยากเสนอใหท้างสภา อบต.บา้นโนน 

ของเราแต่งต ัง้เพยีง ๓ ท่านกเ็พยีงพอครบั มสีมาชกิสภาท่านมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างไปกว่าน้ี
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หรอืไม่ครบั  ถา้ไมม่กีารแต่งต ัง้คณะกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ ก าหนด

ไว ้๓ ท่านครบั  

ประธานสภาฯ -ในล าดบัต่อไปขอใหท่้านสมาชกิสภาฯ เสนอรายชื่อผูท้ีส่มควรไดร้บัเลอืกเป็น

คณะกรรมการแปรญตัตร่ิางงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหเ้สนอทลีะคนครบั  

      ขอเชญิท่านไชยา  กงวงษ ์เลขานุการสภา อบต.บา้นโนน 

ไชยา  กงวงษ ์ -เรยีนประธานสภาฯ ผมขอเสนอท่านสุพล  เพง็วชิยั รองประธานสภาฯ อบต.บา้นโนน เป็น

กรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบั 

ประธานสภาฯ  -ขอผูร้บัรองจ านวน ๒ ท่านครบั 

วเิชยีร  กดุทงิ -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายวเิชียร  กดุทงิ ส.อบต.หมู่ที ่๖ ขอรบัรองนายสุพล  เพง็วชิยั 

เป็นกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ -ครบั อกีหน่ึงท่านครบั 

นิมติร  โพธิ์ศร ี -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายนิมติร  โพธิ์ศร ีส.อบต.หมู่ที ่๘ ขอรบัรองนายสุพล  เพง็วชิยั 

เป็นกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ -มท่ีานใดจะเสนอรายชื่ออกีหรอืไมค่รบั   ถา้ไมม่กีถ็อืว่านายสุพล  เพง็วชิยั รอง

ประธานสภาฯ ไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตัิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๕ 

คนที ่๑ ครบั 

ประธานสภาฯ -ครบัล  าดบัต่อไป เสนอรายชื่อกรรมการแปรญตัตคินทีส่องครบั ขอเชญิครบั 

จอมศร ี แสนสมีนต ์ -เรยีนประธานสภาฯ ค่ะดฉินัขอเสนอท่านประสงค ์ จนัทรค์ าศรีค่ะ เป็นกรรมการแปรญตัติ

ร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่ะ 

ประธานสภาฯ -ครบั ขอผูร้บัดว้ยครบัจ านวน ๒ ท่าน 

ทองปกั  แกว้ใส -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายทองปกั  แกว้ใส ส.อบต.หมู่ที ่๘ ขอรบัรองท่านประสงค ์ 

จนัทรค์ าศรเีป็นกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบั 

ประธานสภาฯ -ครบั อกีหน่ึงท่านครบั 

ไสว  รุ่งแสง -เรยีนประธานสภาฯ  ผมนายไสว  รุ่งแสง ส.อบต.หมูท่ี ่๔  ขอรบัรบัรองท่านประสงค ์ 

จนัทรค์ าศรเีป็นกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่ะ 

ประธานสภาฯ -มท่ีานใดจะเสนอรายชื่ออกีหรอืไมค่รบั   ถา้ไมม่กีถ็อืว่าท่านประสงค ์จนัทรค์ าศร ีส.อบต.

หมูท่ี ่๒ ไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที ่

๒ ครบั 

ประธานสภาฯ -ล าดบัต่อไป เสนอกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที ่๓ 

ครบั  
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ประเสริฐ  กางจนัทา -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายประเสรฐิ  กางจนัทา ส.อบต.หมูท่ี ่๕ ขอเสนอนายสมบูรณ ์ค า

มะมลู ส.อบต.หมู่ที ่๕ เป็นกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที ่๓ ครบั 

ประธานสภาฯ -ขอผูร้บัรอง ๒  ท่านครบั  

วไิลพร  โนนจุ่น -เรยีนประธานสภาฯ ดฉินันางวไิลพร  โนนจุ่น ส.อบต.หมูท่ี ่๓ ขอรบัรองท่านสมบูรณ ์ค า

มะมลู ส.อบต.หมู่ที ่๕ เป็นกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ค่ะ 

ประธานสภาฯ -อกีหน่ึงท่านครบั 

อดุม  ขนุจร  -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายอดุม  ขนุจร ส.อบต.หมู่ที ่๓ ขอรบัรองท่านสมบูรณ ์ค ามะมลู 

ส.อบต.หมูท่ี ่๕ เป็นกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่ะ 

ประธานสภาฯ -มท่ีานใดจะเสนอรายชื่ออกีหรอืไมค่รบั ถา้ไมม่ถีอืว่าท่านสมบูรณ ์ ค ามะมลู ส.อบต.หมู่ที ่

๕ เป็นกรรมการแปรญตัตร่ิางงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที่สามครบั  

ประธานสภาฯ -ครบั ไดก้รรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบท ัง้ ๓ ท่านแลว้

คือ ๑)นายสุพล  เพง็วชิยั ส.อบต.หมูท่ี ่๗ ๒)นายประสงค ์ จนัทรค์ าศร ีและ๓)นาย

สมบูรณ ์ค ามะมลู กรรมการท ัง้สามท่านกจ็ะท าหนา้ที่รบัค าแปรญตัตแิละพจิารณาร่าง

ขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสรจ็กเ็สนอต่อประธานสภาฯ เพือ่จะไดเ้สนอใหส้ภา

พจิารณาอกีคร ัง้หน่ึงในวาระที ่๒ และ ๓ ตามล าดบั 

ประธานสภาฯ -ครบั ในล  าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบยีบก็ตอ้งก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรไมน่อ้ยกว่า ๒๔ ช ัว่นบัแต่สภาทอ้งถิน่พจิารณารบัหลกัการร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มสีมาชกิสภาท่านจะเสนอหรอืไมค่รบั ว่าจะก าหนดระยะเวลา

อย่างไร เริ่มวนัไหน แต่ละวนัเริ่มและสิ้นสุดเวลาไหน ขอเชญิท่านไชยา  กงวงษ ์ครบั 

ไชยา  กงวงษ ์ -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายไชยา  กงวงษ ์ส.อบต.หมูท่ี ่๑ ท าหนา้ที่เลขานุการสภา อบต.

บา้นโนน อกีต าแหน่งหน่ึง ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการแปรญตัติร่างงบประมาณ 

ดงัน้ีครบั 

 วนัองัคารที ่๑๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. รวม ๖ ช ัว่โมงครบั 

 วนัพธุที ่๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. รวม ๑๔ ช ัว่โมงครบั 

 วนัพฤหสับด ี๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่ม ๐๖.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. รวม ๔ ช ัว่โมง 

 -รวมท ัง้สามวนันบัรวมกนัแลว้ได ้๒๔ ช ัว่โมง เป็นไปตามระเบยีบที่ก  าหนดเอาไวค้รบั 

ประธานสภาฯ -ครบั สมาชกิทกุท่านครบั มท่ีานใดมคีวามเหน็ในเรื่องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัติ

ร่างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกเหนือจากที่ท่านไชยา กงวงษ ์น าเสนอใหท้ี่ประชมุ

พจิารณา วนัองัคารที ่๑๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. รวม ๖ 

ช ัว่โมงครบั วนัพธุที ่๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. รวม ๑๔ 
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ช ัว่โมงครบั วนัพฤหสับด ี๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่ม ๐๖.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. รวม ๔ 

ช ัว่โมง หรอืไมค่รบั ถา้ไมม่ผีมถอืว่าทีป่ระชมุสภาเหน็ชอบตามที่ท่านไชยา  กงวงษ ์เสนอ

ครบั 

 -ครบั การเสนอค าแปรนัน้ ผูม้สีทิธิ์เสนอค าแปรคือท่านสมาชิกสภาและท่านนายก อบต.ให ้

เสนอค าแปรต่อกรรมการแปรญตัติร่างงบประมาณไดทุ้กท่านครบั เมือ่ครบัก าหนด

ระยะเวลาแลว้คณะกรรมการฯ กจ็ะประชมุพจิารณาค าแปร และในส่วนกรรมการแปรญตัติ

กส็ามารถทีพ่จิารณาร่างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดด้ว้ยครบั เสรจ็เรียบรอ้ยรวบรวม

เอกสารเสนอต่อประธานสภาฯ เพือ่ทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมสภาฯ เพือ่พจิารณาอกีคร ัง้หน่ึงว่า

จะเหน็ชอบดว้ยตามคณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาหรอืไมค่รบั ในวาระที ่๒ ผมคาดว่า

ในการประชมุคร ัง้  ๒ ในสมยัสามญั สมยัที ่๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  คงจะเป็นวนัศุกรท์ี ่

๑๓ สงิหาคม๒๕๖๕  เพือ่ทีจ่ะใหร่้างขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้เสรจ็ตาม

กรอบระยะเวลาทีก่  าหนด หรอืถา้ไมแ่ลว้เสรจ็กอ็าจจะขยายระยะเวลาการประชมุออกไป

ตามความจ าเป็นครบั   เดี่ยวรอหนงัสอืแจง้ใหท้ราบอีกคร ัง้หน่ึงครบั  

ประธานสภาฯ -ในระเบยีบวาระที ่๕ กไ็ดพ้จิารณาเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ล  าดบัต่อไปจะเป็นการพจิารณาใน

ระเบยีบวาระที ่๖ เรื่องอื่นๆ  ครบั  

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่อง อืน่ ๆ  

ประธานสภาฯ -ครบั ในวาระอื่นๆ สมาชกิสภาท่านใดมเีรื่องทีจ่ะสอบถามในที่ประชมุหรอืจะเสนอใหท้ี่

ประชมุรบัทราบหรอืพจิารณาร่วมกนั ขอเชิญครบั และขอมอบใหท่้านรองประธานสภาฯ ท า

หนา้ที่แทนประธานสภาฯ ครบั  

รองประธานสภาฯ -ครบัขอเชิญท่านประสงค ์จนัทรค์ าศรี 

ประสงค ์จนัทรค์ าศรี -เรยีนประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ผมจะพูดในเรื่องศูนยพ์กัคอย

ปจัจบุนัมคีนมาพกัแลว้ ๓ คน ปจัจบุนั ไมม่เีวรยามมาอยู่  ค่าอยู่เวรยาม  ไมม่ชีุดป้องกนั

ฯ จะด าเนินการอย่างไร 

รองประธานสภาฯ  -ขอเชิญท่านสมบูรณ ์ค ามะมลู 

สมบูรณ ์ค ามะมลู -เรยีนประธานภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่านครบั เรื่องไฟฟ้าสองสว่าง ม.๑-๙ บา้น

นายม หมู่ที ่.๕ กจ็ดุไฟฟ้าส่องสว่างทีช่  ารุดหลายจุด หรอืทกุหมู่บา้นครบั อยากใหท้าง

ผูบ้ริหารและช่างไปด าเนินการแกไ้ขดว้ยครบั 

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญคุณจอมศร ี แสนสมีนต ์ครบั 

จอมศร ี แสนศรมีนต ์ -เรยีนประธานสภาฯ กข็อบพระคุณท่านนายก อบต.ทีแ่กไ้ขปญัหาน า้ท่วมถนนตามที่มกีาร

รอ้งเรยีนศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอซ าสูง และทาง อบต.บา้นโนน ก็ไดจ้ดัโครงการ/แผนงาน

งบประมาณมาด าเนินการแกไ้ขเรื่องรอ้งทกุขด์งักลา่วก็ขอบคุณท่านนายก อบต.บา้นโนน  

ค่ะ 

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนาก อบต.บา้นโนน  
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นายก อบต. -เรยีนประธารสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่าน เรื่องท่อระบายน า้  ๓ กด็ าเนินการว่างท่อ

ระบายน า้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างใหแ้ต่ละท่านแจง้มาใหท้ราบแต่ละจดุ

วนัน้ีครบั  เรื่องศูนยพ์กัคอยต าบลบา้นโนน ตอนน้ีก าลงัรวบรวมรายชื่อ อปพร. ที่จะมาท า

หนา้ที่เวรยาดูแลรกัษาความปลอดภยั ค าส ัง่กจ็ะออกเรว็ๆ น้ีครบั  ค่าตอบแทน อปรพ. ก็

ยดึตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย และระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัฯ ท างานไมเ่กิน ๔ 

ช ัว่โมง ได ้๑๐๐ บาท ไมเ่กนิ ๘ ช ัว่โมงได ้๒๐๐ บาท และเกนิ ๘ ช ัว่โมง ได ้๓๐๐ บาท  ก็

ใชง้บประมาณเป็นจ านวนอยู่นะครบั ระยะเวลา ๖๐ วนั งบประมาณคร่าวๆ ประมาณ 

๘๐,๐๐๐ บาท  

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านประสงค ์จนัทรค์ าศรี 

ประสงค ์ จนัทรค์ าศรี -เรยีนประธานภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  ศูนยพ์กัคอยต าบลบา้นโนน การมาอยู่เวรยาม

เพือ่รกัษาความปลอดภยั ถา้เป็น อสม. สมาชกิสภา ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น

หรอืบคุคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย จะเบกิค่าตอบแทนใหไ้ดห้รอืไม่ 

นายก อบต. -เรยีนประธานสภาฯ เดี่ยวใหร้องปลดั อบต.บา้นโนน ชี้แจงรายละเอยีด 

รองปลดัฯ -เรยีนประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั ค่าตอบแทนเรื่องน้ี ถา้เป็น อปพร.

จะไดร้บัค่าป่วยการ ท างานไม่เกิน ๔ ช ัว่โมง ได ้๑๐๐ บาท ไมเ่กิน ๘ ช ัว่โมงได ้๒๐๐ บาท 

และเกนิ ๘ ช ัว่โมง ได ้๓๐๐ บาท นอกเหนือจากน้ีจะไดร้บัค่าตอบแทนในลกัษณะค่าเบี้ย

เลี้ยงเดนิทางไปราชการนบัเป็นช ัว่โมงครบั ไมเ่กนิ ๑๒ ช ัว่โมงได ้๑๒๐ บาท เกนิ ๑๒ 

ช ัว่โมงได ้๒๔๐ บาท ครบั  

นายก อบต. -ครบั ถา้ไมใ่ช่ อปพร.จะไดร้บัเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง แต่ อปพร.จะไดร้บัเป็นค่าป่วยการ 

จะไดไ้มเ่ท่ากนั เดี่ยวเรื่องน้ีจะหารอืจากหน่วยงานอื่นๆ อกีคร ัง้ แต่ผมว่าให ้อปพร.มา

ปฏบิตัิหนา้ทีจ่ะงา่ยครบั  

รองประธานสภาฯ  -มท่ีานใดมเีรื่องอื่นๆ ทีจ่ะเสนออกีไหมครบั ถา้ไมม่ผีมจะขอปิดการประชมุในวนัน้ี  ครบั 

ส าหรบัการประชมุสภา อบต.บา้นโนน  สมยัสามญั  สมยัที ่๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมก็

ไดน้ าเสนอต่อสภาพจิารณาญตัติต่างๆ ทีผู่บ้รหิารเสนอใหส้ภา  อบต.บา้นโนน ไดพ้จิารณา

ครบแลว้มท่ีานใดสอบถามหรอืไม ่ถา้ไมม่ผีมขอขอบคุณท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลา เขา้ร่วมการ

ประชมุสภาฯ ในครัง้น้ี 

-ปิดประชมุสภา และเลกิประชมุสภาฯ   เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

     

           (ลงชื่อ)                  ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

       (นายไชยา  กงวงษ)์ 

                     เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน 
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     (ลงชื่อ) 

      (นายสงกรานต ์  กดุทงิ) 

               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน 


