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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
         สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 
       วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 
   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  
 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายทองหล่อ  จินโจ   ประธานสภาอบต.  หมู่ที่ 7 
 2. นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง  รองประธานสภาอบต.  หมู่ที่ 21 
 3. นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข  เลขานุการสภาอบต.  หมู่ที่ 12 
 4. นายสุวรรณโชติ  พันชมภู  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 1 
 5. นายวินัย  เอี่ยมสุวรรณ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 2 
 6.นายนพดล  เพ็ชรทราย   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 3 
 7. นายสมยศ เทือกชาลี   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 4 
 8. นางสาวนุชนาฎ  เดชนอก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 5 
 9. นางสาวก้าน  อานิสงฆ์   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 6 

10. นายมนูญ  บุญเศษ    สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 8 
11. นายทองแดง  มาลาศรี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 9 
12. นางเบญจมาภรณ์  ศิริสุนทร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 10                               
13. นายชยุต  สมอ่อน   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 11 
14. นายสมจิตร  ผมทำ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 13 
15. นายบุญถม  ห่อไธสง   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 14 
16. นายภีระชัย  เที่ยงลุน  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 15 
17. นางลมัย  บุญประกอบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 16 
18. นายชัยพร  แก่นดี   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 17 
19. นายทองแดง  ช่วยพิมาย  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 18 
20. นายตู้  ศรีเพชร   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 19 
21. นายไสว  แสนวงค ์   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 20 
 

สมาชิกผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสวียน  สุทธิไชยา   นายก อบต. 
2. นายอนันต์  จันทรานุวงศ์  รองนายก อบต. 
3. นายประมวล  ผาสุข   รองนายก อบต. 
4. นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล  เลขานุการนายก อบต. 
5. นายเกียรติพงศ์  บุญผุด  ปลัด อบต. 
6. นายบัญชาภูมิ  สุรัมย ์   หัวหน้าสำนักปลัด 
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7. นายวรวิทย์  ช่วยพิมาย  ผอ.กองช่าง 
8. นายชาญณรงค์  รถเพชร  ผอ.กองการศึกษา 
9. นายสรวิศ  ตาชชูาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาววาสนา  ยาทองทิพย์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายคำชวน  มะปะเข  นักทรัพยากรบุคคล 
12. นางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางสาวเกศิณี  วารินทร์  นักวิชาการพัสดุ 
14. นางสาวอรุโณทัย  ทับงาม  นิติกร 
15. นางสาวฐิตาภรณ์  สมรูป  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
16. นางสาวพิมผกา  ชนะค้า  นักวิชาการสาธารณสุข 
17. นายสมาน  สง่าศรี    เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
18. นายวสันต์  สารการ   นักวิชาการเกษตร 
19. นายสุขุม  ไชสง   นายช่างโยธา 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.05  น. 
นางสาวกาญจนา แก้วศรีสุข    -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานจุดธูป เทียน บูชาพระ 
(เลขานุการสภาฯ)  รัตนตรัยและเชิญสมาชิกทุกท่านยืนขึ้น แล้วกล่าวคำบูชาพระรัตน 
    ตรัยพร้อมกันค่ะ 
     -เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกมาลงชื่อและเขา้ร่วมประชมุจ านวน 

21 คน มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 19 คน สมาชิกครบองค์ 
ประชุม ขอเชิญท่านประธานดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

นายทองหล่อ จินโจ  -เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม มีระเบียบวาระการ 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายทองหล่อ จินโจ  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้มีมติในคราวประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 กำหนด 
    สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 
    15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 นั้น 
     บัดนี้ ถึงคราวกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2565  และนายกองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลโนนรังได้เสนอญัตติเรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
    ตามอำนาจหน้าที่และประธานสภาฯได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
    ตามท่ีกำหนดในข้อ 40 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
    การประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
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    ตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันพุธที่ 10 
    สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลโนนรัง        
    ขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบอีกหนึ่งเรื่องครับ มีเจ้าหน้าที่โอน ย้ายมารับ 
    ตำแหน่งใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังของเรา เชิญแนะนำตัว 
    ครับ 
นายคำชวน มะปะเข  -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาทุก 
    ท่าน ผมนายคำชวน มะปะเข โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งนัก 
    ทรัพยากรบุคคลมาจาก อ.ด่านขุนทด ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายทองหล่อ จินโจ  -ในวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ 
( ประธานสภาฯ ) สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตามที่เลขา 
 นุการสภาได้สำเนารายงานประชุมสภาฯให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว มีสมาชิก

ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
รายงานประชุมสภาฯก็จะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14  

 มิถุนายน 2565 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดไม่รับรอง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องด่วน 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายทองหล่อ จินโจ -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
( ประธานสภาฯ ) -6.1 ญัตติเรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2566 
 -ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อสมาชิก 
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นายเสวียน สุทธิไชยา -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายเสวียน  
(นายกฯ อบต.) สุทธิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ขอแถลงต่อสภาฯดังนี้ 

    บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน 
   รัง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลโนนรังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 82,729,052.59 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 69,659,615.02 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 29,606,220.07 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จำนวน 2 โครงการ รวม 1,432,000.0 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ

รวม 303,737.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
         2.1 รายรับจริง จำนวน 58,078,726.93 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร                      จำนวน 51,788.30 บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 605,575.90 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     จำนวน 277,309.49 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพานิชย์ จำนวน  0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 79,839.21 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน   จำนวน         0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร        จำนวน 25,115,336.99 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน        จำนวน 31,948,877.04 บาท 
         2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
   7,113,324.00 บาท 
         2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 44,091,883.41 บาท ประกอบด้วย 
         งบกลาง     จำนวน 16,256,825.00 บาท 
         งบบุคลากร     จำนวน 13,373,586.00 บาท 
         งบดำเนินงาน    จำนวน 6,147,599.28   บาท 
         งบลงทุน     จำนวน 4,888,940.13   บาท 
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         งบเงินอุดหนุน    จำนวน 3,395,933.00   บาท 
         งบรายจ่ายอื่น    จำนวน       20,000.00  บาท 
         2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
    จำนวน 192,324.00 บาท 
         2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 
                6,716,500.00 บาท 
       2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
          2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
   คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2566 
   1.รายรับ  
   รายได้ที่จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร ประมาณการปี 2566 ตั้งไว้ 170,000.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ปี 2566 ตั้งไว้ 
   299,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ปี 2566 ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ปี 2566 ตั้งไว้ 20,000.00 บาท  
   รวมรายได้ท่ีจัดเก็บเอง ปี 2566 ตั้งไว้ 989,000.00 บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร ปี 2566 ตั้งไว้ 25,965,000.00 บาท 
   รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ปี 2566 ตั้งไว้ 25,965,000.00 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุน ปี 2566 ตั้งไว้ 31,046,000.00 บาท 
   รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ปี 2566 ตั้งไว้ 31,046,000.00 บาท 
   รวมรายได้ทุกประเภท ปี 2566 ตั้งไว้ 58,000,000.00 บาท 

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

   2.รายจ่าย 
   จ่ายจากงบประมาณ 
   งบกลาง ปี 2566 ตั้งไว้ 18,697,880.00 บาท 
    งบบุคลากร ปี 2566 ตั้งไว้ 14,250,752.00 บาท 
   งบดำเนินงาน ปี 2566 ตั้งไว้ 12,816,368.00 บาท 
   งบลงทุน ปี 2566 ตั้งไว้ 8,275,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน ปี 2566 ตั้งไว้ 3,940,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น ปี 2566 ตั้งไว้ 20,000.00 บาท 
   รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ปี 2566 ตั้งไว้ 58,000,000.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี 2566 ตั้งไว้ 14,690,264 บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2566 ตั้งไว้ 2,065,336  บาท 
    ด้านบริการชุมชนและสังคม  
      แผนงานการศึกษา ปี 2566 ตั้งไว้ 10,373,752 บาท 
    แผนงานสาธารณสุข ปี 2566 ตั้งไว้ 1,109,900  บาท 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี 2566 ตั้งไว้ 1,439,668  บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2566 ตั้งไว้ 639,200 บาท 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2566 ตั้งไว้ 

250,000 บาท 
    ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ปี 2566 ตั้งไว้  7,541,600  บาท 
    แผนงานการเกษตร ปี 2566 ตั้งไว้  1,192,400  บาท 
    ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 

   แผนงานงบกลาง ปี 2566 ตั้งไว้ 18,697,880  บาท 
   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ปี 2566 ตั้งไว้ 58,000,000  บาท 
   รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท แยกเป็น 
   รายได้จัดเก็บเอง   
   หมวดภาษีอากร   ตั้งไว ้170,000 บาท 
   -ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้ 130,000 บาท 
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนผู้เสียภาษี 

-ภาษีป้าย ตั้งไว้ 40,000  บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    ตั้งไว้ 299,000 บาท
    -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 1,000 บาท 

   คาดว่าจะสามารถเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
   -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งไว้ 1,000 บาท 
   คาดว่าจะสามารถเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

-ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร  ตั้งไว้ 15,000 บาท 

   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้ 
   เคียงกับปีที่ผ่านมา 
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   -ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ 
 โฆษณา ตั้งไว้ 500 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด

ว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
   -ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 5,000 บาท 
   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ 
   ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
   -ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพานิชย์ ตั้งไว้ 1,000 บาท 
   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้  

          ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 1,000บาท 
คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  
-ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  

   -ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 3,500 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูง 
    กว่าปีที่ผ่านมา  

-ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

   -ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 6,000บาท  
   ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้ 
   เคียงกับปีที่ผ่านมา 
   -ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตั้งไว้ 55,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาว่าจะ
สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  
-ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 6,000 บาทประมาณการไว้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

   -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 2,000 บาท  
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูง
กว่าปีที่ผ่านมา  
-ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ตั้งไว ้500,000 บาท 
   -ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 500,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่อง 
   จากคำนวณจากจำนวนเงินที่ฝากไว้และตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว้ 20,000 บาท 

-ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
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-รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากเป็นรายรับนอกเหนือจากรายได้ที่กำหนดไว้ 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร  ตั้งไว้ 25,965,000 บาท 
   -ภาษีรถยนต ์ตั้งไว้ 750,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  
    เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  
   -ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 12,000,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตาม
กฎหมายและตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

    -ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตาม 
   กฎหมายและตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
   -ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 250,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายและตามภาวะเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน 
-ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 7,500,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายและตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน  
-ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตั้งไว้ 25,000 
บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ตามกฎหมายและตามภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน 
 -ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 120,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร ตามกฎหมายและตามภาวะเศรษฐกิจ      
ในปัจจุบัน 
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม ตั้งไว้ 70,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมายและตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน ตั้ง 
ไว้ 250,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรร ตามกฎหมายและตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ 31,046,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 31,046,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน เลือกทำประมาณการไว้
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,000,000 
บาท แยกเป็น  
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1.แผนงานงบกลาง ตั้งไว้รวม 18,697,880 บาท แยกเป็น  
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนเพ่ือให้ความคุ้มครอง พนักงาน กรณีประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้ง
ต่อปี คำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานโดยประมาณทั้งปี
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 13,088,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับ
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึน้ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 3,698,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงค์โดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความ
พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2557 ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 132,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล 
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
-เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่
มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณี การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเอบันเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5 ) ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ท.บ.) ตั้งไว้ 
539,080 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ท.บ.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี ตาทงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป (ยกเว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนรัง(สปสช) ตั้งไว้ 
200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เงินช่วยพิเศษ 
-เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนแผนงานบริหารงานทั่วไป ขอมอบหมายให้ท่านปลัด ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ 

นายเกียรติพงศ์ บุญผุด -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ในเรื่องของการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนคำแถลง
ท่านนายกฯได้แถลงในเรื่องของหลักการและเหตุผลตามอำนาจหน้าที่ ใน
เรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี มีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
มีระเบียบกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งกำหนดไว้ว่าในมาตรา 67 และ 68 เป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำ เป็น
อำนาจหน้าที่ที่อาจทำ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายจ่ายที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 85 เป็นเรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่า
สาธารณูปโภค รวมทั้งเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ นี่เป็นพระราชบัญญัติ
กฎหมายหลักกฎหมายแม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่ง
กำหนดไว้ในมาตรา 87 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ต้องจัดทำ
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณและจะต้องเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย ดังนั้น ก็จะเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการตั้ง
งบประมาณของ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543 เพ่ิมเติมถึงปัจจุบันเรื่อง
ของวิธีการดำเนินงานต่างๆ แล้วกำหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่ออกมานั้น 
โครงการต่างๆที่เก่ียงข้องจะต้องนำมาจากแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในโครงการต่างๆ และจะมีหนังสือกำชับ ซักซ้อม 
แนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
ที่ วส 0808.2/ว4657 ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 แจ้งเรื่องซักซ้อม 
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แนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ การตั้งงบประมาณด้านรายรับรายจ่าย
รวมทั้งรายได้ที่จัดเก็บเอง ซึ่งทางท่านนายกฯได้ชี้แจงไปเมื่อซักครู่นี้ในส่วน
ของรายได้ รวมทั้งภาษี งบจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป นอกนั้นก็จะเป็นเรื่อง
ของการตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้ทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบกระทรวง 
ทีบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพ่ือ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และตามภาระกิจถ่ายโอน รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและมีหนังสือแจ้งแนวทางการจำแนก
งบประมาณรายจ่ายตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ วท 0808.2/ว1095 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นหนังสือแจ้ง
แนวทางปฏิบัติ ส่วนเรื่องของการกำกับดูแล กรณีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายอำเภอ เมื่อดำเนินงานตามระเบียบ
ตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ตามกฎหมายต้องเสนอให้สภาฯพิจารณาไม่เกิน
ภายใน วันที่15 สิงหาคม 2565 เพราะฉนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่ท่านนายก
เสนอญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี
หลักเกณฑ์ เช่นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินงานตาม
หนังสือที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้ว ดังนั้นตามท่ีท่านนายกฯได้นำเรียนไป
แล้วนั้นในเรื่องของหลักการและเหตุผล คำว่า หลักการ หลักของกฎหมาย
ที่ใหต้ั้งรายจ่ายตามแผนงานที่กำหนดไว้ทั้งหมด 10 แผนงาน ส่วนเหตุผลก็
นำไปเป็นรายจ่ายตามหลักของแผนงานที่กำหนดไว้ว่า โครงการใดๆหรือ
กิจกรรมใดๆเห็นสมควรจ่ายในลักษณะใดและเป็นเงินเท่าใด ส่วนเรื่องของ
รายรับ-รายจ่ายเมื่อซักครู่นี้รวมทั้งหมด 58,000,000 บาท นั้นท่านนายก
ฯได้นำเรียนแล้วปีพ.ศ.2566 คาดว่ารายรับที่ได้จัดเก็บเอง จะจัดเก็บเอง
และเพ่ิมข้ึนได้ในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากว่าในปี 2566 ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่รัฐบาลมีนโยบายให้บรรเทาภาษีภาษีปี2565 จาก
นี้ไปก็จะไม่มีการบรรเทาภาษี ประเมินไปเท่าไรก็จะมีการจัดเก็บเต็มตาม
ระเบียบ ตามวิธีการเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของ ค่าประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุรา ค่าค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสะสมอาหารต่างๆเหล่านี้ซึ่งคาดว่า
จะจัดเก็บได้ตามปรกติ และจะสามารถจัดเก็บได้เพ่ิมเติมจากปีท่ีผ่านมา 
ดังนั้น รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ว่าจะเป็นภาษีรถยนต์ ในท้องถิ่นใดไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนในท้องถิ่นใด
ก็ตามแต่ถ้าเจ้าของรถยนต์อยู่ในเขตท้องที่ใดภาษีรถยนต์ที่จัดเก็บได้ 
รัฐบาลก็จะจัดสรรคืนมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
มี 2 ลักษณะคือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอำนาจ และภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 ตามที่กฎหมายกำหนด ก็
จะจัดสรรเพ่ิมมาให้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ คำว่าธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีท่ีทาง
รัฐบาลจัดเก็บทางธนาคาร ไฟแนนท์ หรือโรงรับจำนำ แล้วหารเฉลี่ยให้กับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดสรรมาให้ ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจาก
ภาษีสุรา หรือเครื่องปรับอากาศหรือภาษีรถยนต์ก็มีภาษีสรรพสามิตซึ่งทาง
รัฐบาลจัดเก็บให้แล้วก็จัดสรรให้มา ค่าภาคหลวงแร่และป่าไม้ รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรมาให้ ค่าภาคหลวงปริโตรเลียม รัฐบาลจดัเก็บและ
จัดสรรมาให้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดินเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีการซื้อขายถ่ายโอนที่ดิน
ในเขต ต. โนนรัง และการจดทะเบียนในเรื่องของสิทธิการจำนองจำนำที่
สำนักงานที่ดิน และเมื่อสำนักงานที่ดินจัดเก็บได้เท่าไหร่ก็จะส่งคืนมาให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะผู้ที่ไปจดทะเบียนและมีชื่อซื้อขาย ถ่าย
โอนที่ดินในเขต ต. โนนรังเท่านั้น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจ
หน้าที่ปรกติแล้ว ถ้าเป็นเงินอุดหนุนที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปทำถนน ก็อยู่
ประมาณ 9-10 ล้านบาท ส่วนที่ท่านเห็นยอดเงิน 31 ล้านบาท ก็จะเป็น
เงินอุดหนุนประเภทเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
หรือเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ที่รัฐบาลจัดสรรมาให้อันนี้คือยอดรวมที่คาด
ว่าจะได้รับในปี 2566  

จากรายจ่ายงบกลางตามที่ท่านนายกฯได้นำเรียนแล้วว่า งบกลาง 
เช่นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนของค่าจ้าง
พนักงานจ้าง ในองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนรังมีพนักงานจ้างจำนวน 20 
กว่าคน ส่วนเงินกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ทดแทน เพ่ือให้ความคุ้มครองพนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย 
เสียชีวิตเนื่องมาจากการทำงาน จ่ายร้อยละ 1 ของเงินเดือนค่าจ้าง ส่วน
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้13,088,400 บาท ตั้งไว้จ่ายเฉพาะผู้สูงอายุที่
ขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี  พ.ศ.2566 ประมาณ 
1,500 คน ส่วนเบี้ยยังชีพคนพิการจะจ่ายสำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
พิการในการข้ึนทะเบียนผู้พิการจะต้องได้รับคำวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่า
พิการจริง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 20 กว่าคน จะ
ได้รับเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ที่ 600,000 บาท 
กรณีท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน เช่น น้ำป่า อุทกภัย ไฟไหม้ ลมพายุ เป็น
ภัยธรรมชาติจ่ายในกรณี เงินช่วยเหลือ เงินเยียวยา ไม่ได้จ่ายชดเชยให้
ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงจะต้องเข้า
ข่ายการได้รับความช่วยเหลือในข่ายของกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ส่วนรายจ่ายตามข้อผูกพัน คือเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการส่วนท้องถิ่น เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนออมวันละ บาท 
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นเงินที่ตั้งไว้เพ่ือให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้
กองทุนเกิดความเข้มแข็ง เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนใน
ภายภาคหน้า เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช ของ ต.โนนรัง
ซึ่งทาง อบต.โนนรัง มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช ดำเนินการ
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โดยมีคณะกรรมการบริหารซึ่งตามกฎหมายนั้นถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดกลาง อย่างเช่น อบต. โนนรังจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ40 ของเงินจ่ายให้ ที่ได้รับจากกองทุน สปสช. สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายโอนมาให้ ส่วนเงินพิเศษของกรณีที่เป็นเงิน
ช่วยพิเศษให้แก่พนักงานตำบลซึ่งเสียชีวิตในระหว่างที่รับราชการ และเงิน
ช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ 

    2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้รวม 10,333,264 บาท  
    งบบุคลากร ตั้งไว้ 5,786,264 บาท 
    -เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 2,312,648 บาท 

-เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 514,808 
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2 )พ.ศ.2557และหนังสือต่างๆที่
เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1.เงินเดือนนายก อบต. 20,400 บาทเป็นเงิน 244,800 บาท 
2.เงินเดือนรองนายก อบต. 2รายๆละ 11,220 บาท เป็นเงิน 269,280 
บาท 
-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2 )พ.ศ.2557และ
หนังสือต่างๆที่เก่ียวข้อง แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
1.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. 1,750 บาท เป็นเงิน
21,000 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต.2รายๆละ880 บาท 
เป็นเงิน 21,120 บาท 
-ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯรองนายกฯ
ประธานสภาฯรองประธานสภาฯและสมาชิก 
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-ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 84,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ
นายก อบต.ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,627,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กำหนด แยกรายละเอียด
ดังนี้ 
1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท 
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 
บาท 
3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 18 รายๆละ 7,200 บาท เป็นเงิน 
1,296,000 บาท 
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท 
-เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 3,473,616 บาท 
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,892,880 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล แยกเป็น 
1.ตำแหน่ง ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 578,400 บาท 
2.ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 382,560บาท 
3. .ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 318,000
บาท 
4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 226,080บาท 
5.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 199,200 บาท 
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 188,640บาท 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่ง แยกเป็น 
1.เงินประจำตำแหน่งปลัดอบต. 7,000บาท เป็นเงิน 84,000บาท 
2.ค่าตอบแทนพิเศษปลัดอบต. 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000บาท 
3.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,242,156บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แยกเป็น 
1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 756,000 บาท 
2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 486,156 บาท 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 128,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่างๆ ค่าครองชีพของพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตราตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 3,219,000 บาท  
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 501,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติใหปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ 
วันหยุดราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 96,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,523,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย 
-ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 -ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการที่หน่วยงาน หรือบุคคล นิติบุคคล ได้ดำเนินการในงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภานนอก ค่าจ้างเหมาทำ
ความสะอาดสำนักงาน ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล(ท่ีไม่เข้าลักษณที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล เช่นค่าใช้จ่ายใน
การจา่ยค่าพยาน เป็นต้น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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 -ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆใน
กิจการที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ด่วน ค่าจอดรถ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 3 คันตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
สิ่งพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
-โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ อบต. ตั้งไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุบและดูแลเว็บไซต์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-รายจ่ายเกี่ยวกับการการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
1.ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
สำหรับกรณหีน่วยงานอื่นหรือ บุคคลภายนอก เข้ามาดูงาน หรือเยี่ยมชม
หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการการแถลงข่าว การมอบเงิน หรือ
สิ่งของบริจาค หรือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าบริการอ่ืนๆที่จำเป็น  
2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นการประชุมที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจาก
การประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบนโยบาบในการทำงานประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ต่างๆ
หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟัง
ปัญหา อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่องรวมกัน ลงมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าภาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอด
รถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นใน
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การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับ
การอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรมสมนา
ดูงานหรือไปติดต่อราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าดอกไม้ พวงมาลา ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ 
พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการ
จัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศต่างๆ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมนาดูงานฯลฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างหรือบุคคล คณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้งเช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าบัตร
เลือกตั้งและอ่ืนๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเก่ียวกับวันสำคัญของชาติ เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป้นและเก่ียวข้อง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้แก่ชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้แก่ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภา
อบต.ผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 400,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้นำท้องถิ่น เช่นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น
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ในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง 
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง เชน่ค่าวิทยากร ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จำเป็นฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-โครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทยเช่นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
จำเป็นฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้บริหารฯ 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น โครงการพัฒนาส่งเสริงคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสู่สังคมยุคใหม่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อด ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลล์ น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น 
เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว อวน กระชัง มีด
ตัด ต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันสัตว์ปีก
และสัตว์น้ำ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เอกสาร
เผยแพร่การดำเนินงานฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวนผล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาท์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 460,000 บาท 
-ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 400,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำนักงาน/ที่ทำ
การหรือในที่สาธารณะ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
พ้ืนฐานของสำนักงาน/ที่ทำการและหรือค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ 
 ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงาน/ที่
ทำการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้ 1,288,000 บาท  
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 497,000 บาท 
-ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท จัดซื้อเก้าอ้ีตัวสูงจำนวน 1 ชุด
สำหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ตัวละ 5,000 บาท ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อเก้าอ้ีประชุม ตั้งไว้ 32,500บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม 
จำนวน 50 ตัวไว้สำหรับจัดประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ณ 
ห้องประชุมติดอาคารกองสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ใช้ติดห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 
20,000 BTU แบบแยกส่วน ราคาพร้อมติดตั้ง ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
-จัดซื้อเครื่องเสียง  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง
จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 10,000 บาทมีคุณลักษณะดังนี้  ตู้ลำโพง 18 
นิ้ว ตู้ไฟเบอร์มีล้อลาก มีแบตเตอร์รี่ในตัว ใส่ขาตั้งลำโพงได้ รองรับบลูทูธ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ีทำงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
โต๊ะเก้าอ้ีทำงานจำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท สำหรับนิติกร 
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อตู้บานเลื่อน 2บาน ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บาน
เลื่อน 2บาน จำนวน 4 ตัว สำหรับเก็บเอกสาร ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
-จัดซื้อโต๊ะประชุม ตั้งไว้ 67,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
จำนวน 30  ตัว ไว้สำหรับจัดประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
ณ ห้องประชุมติดอาคารกองสวัสดิการสังคมตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 69,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์(เลเชอร์ ขาว ดำ) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 
1(20หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท ตามมาตราฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์(สี) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multifuncti0n เลเชอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
15,000 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-จัดซื้อจออัจฉริยะกระดานอิเลกทรอนิคส์ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อจออัจฉริยะกระดานอิเลกทรอนิคส์ 55 M 3 A Interactive 
Flat Panel ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นงานกลางในการ
ประชุม จัดทำแผน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เชื่อมโยงการจัดเก็บแผนที่ภาษี 
ข้อมูลแผนพัฒนา ข้อมูลต่างๆที่สามารถ เชื่อมโยง เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ในสำนักงาน เพื่อใช้เป็นงานกลางตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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-จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแสกน
เนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 791,000 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูประการ  
-โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่านตำบลโนนรัง ตั้งไว้ 
300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหาร
ส่านตำบลโนนรัง งบประมาณ 300,000 บาท ปริมาณงานงานก่อสร้าง
ห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดี่ยว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร จำนวนห้องน้ำไม่น้อยกว่า 5 ห้อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนดตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่านตำบลโนนรัง ตั้งไว้ 
491,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การ
บริหารส่านตำบลโนนรัง งบประมาณ 491,000 บาทปริมาณงานงาน
ปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสีภายนอกอาคาร หน้าต่าง จำนวน 8 ชุด ประตู+
อุปกรณ์ 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนดตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 20,000บาท 
เงินอุดหนุน ตั้งไว้ 20,000บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
-โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนโครงการ ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับเทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบรายจ่ายอ่ืน ตั้งไว้รวม 20,000 บาท  
รายจ่ายอ่ืน ตั้งไว้ 20,000 บาท  
รายจ่ายอื่น 
-ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการสาธารณะ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้รวม 659,680 บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้ 484,680 บาท 
-เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 484,680 บาท  
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-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 293,880 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้  
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 293,880 
บาทตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 190,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 190,800 บาทตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้ 175,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 95,000 บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)ให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบกำหนด 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบกำหนด  
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 80,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ  ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็น
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-รายจ่ายเกี่ยวเนี่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอด
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รถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สมนาดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างหรือ
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับข้อมูล
และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 3,450,920 บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้ 2,179,620 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 2,179,620 บาท  
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,627,080 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 5อัตรา ดังนี้  
1.ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 490,800 บาท 
2.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 298,440 บาท 
3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 328,200 บาท 
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 
324,360 บาท 
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 185,280 
บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาทตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 491,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ อบต.  
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว้ 172,500 บาท 
2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้ 170,200 บาท 
3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 148,700 บาท ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 19,140 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 
19,140 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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งบดำเนินงาน ตั้งไว้ 1,156,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 311,000 บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 178,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)ให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันทำการหรือวันหยุดราชการโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ
กำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 730,000 บาท แยกเป็น 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย 
-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ที่หน่วยงานหรือบุคคล นิติบุคคล ได้ดำเนินการในงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ที่ม่เข้าลักษณที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 



๒๕ 

 

-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนิน
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 400,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น 
ค่าจ้างเหมา ค่าคัดลอกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาแลปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์
สำนกงานต่างๆฯลฯให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 115,000 บาท 
-ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น 
หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงานฯลฯตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวนผล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้รวม 115,300 บาท แยกเป็น  
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 115,300 บาท แยกเป็น 
-ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีตัวสูง 
จำนวน 1 ตัว สำหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ราคาตัวละ 5,000 บาท
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อโต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 7,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
จำนวน 1 ตัว สำหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ราคาตัวละ 7,500 บาท
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(สำหรับสำนักงาน) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2เครือ่ง ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทำแผนภาษีรายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลาง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเชอร์ หรือ LED ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเชอร์ หรือ LED สี จำนวน 
1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-เครื่องพิมพ์เลเชอร์ ตั้งไว้ 17,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/
นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคา 17,800 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-เครื่องพิมพ์เลเชอร์สี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาว ดำชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้วไว้รวม 2,065,336 บาท 
งบบุคลากร ตั้วไว้รวม 420,366 บาท แยกเป็น  
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ตั้งไว้ 420,366 บาท แยกเป็น 
-เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 252,240 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
1.เจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 
252,240 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 153,276 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ จำนวน 1 
อัตรา ตั้งไว้ 153,276 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 14,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่งคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราตั้งไว้ 
14,820 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งบดำเนินงาน  ตั้งไว้รวม 945,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 140,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดังนี้ 
1.เงนิโบนัสเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น 
ข้าราชการหรือพนักงานจ้างฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท  
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ของ อปพร.ที่
สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือ ประจำศูนย์ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
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ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 515,000 บาท แยกเป็น 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-ค่าเช่าสัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ำ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
สัญญาณ GPS รถบรรทุกน้ำ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-โครงการ 7 วัน อันตราย ตั้งไว้ 100,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและค่าอุปกรณ์ท่ี
จำเป็น เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 
250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ค่าสถานที่ 
ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธรณภัย ตั้งไว้ 
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันบรรเทาสาธรณภัย เป็นการจัดฝึกอบรม กลุ่มอปพร. อสม. และ
ประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น เกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 10,000บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อ
ฝึกอบรมและเผยแพร่ภารกิจ สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสามัคคีของ 
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อปพร.โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่า
ป้าย ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็นฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 290,000 บาท แยกเป็น 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้รวม 70,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เช่น ยาง
รถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ 
เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เช่น น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมัน
เกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุด อป
พร. จำนวน 50 ชุด ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก เครื่องแต่งกาย
ประกอบต่างๆ ฯลฯ และจัดซื้อชุดกันไฟที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
ดับเพลิงเช่น น้ำยาเคมี วาล์วน้ำดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ 
สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้รวม 700,000 บาท แยกเป็น 
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 700,000 บาท แยกเป็น 
ครุภัณฑ์การเกษตร  
-เครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
พร้อมลากจูง 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.ประเภทเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4จังหวะ 
2.กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่าแรงม้า 1,500 รอบ 
3.ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 570 ลบ.ม./ชม. 
4.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
5.ขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
6.ระบบหล่อเย็นหม้อน้ำรังผึ้ง 
7.ระบบสตาร์ท กุลแจสตาร์ท 
8.ตัวปั้มและใบพัดทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง 
-สายส่งน้ำ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายส่งน้ำ PVC-
Lay Flat ขนาด 8 นิว้ ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 4 ม้วน ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ให้มีสภาพที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้รวม 1,496,640 บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้รวม803,640 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม803,640 บาท 
-เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 761,640 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น กองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  
1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 422,640 บาท  
2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 339,000 บาทตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 658,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 218,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 63,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ค่าสมนาคุณกรรมการคัดเลือก
พนักและลูกจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ 
กำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 240,000 บาท แยกเป็น 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย 
-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่
หน่วยงานหรือบุคคล นิติบุคคล ได้ดำเนินการในงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น จ้างเหมาเอกชน ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆใน
กิจการที่จำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจายเป็น
ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศน
ศึกษา ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 200,000 บาท 
-ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น 
หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม้บรรทัด ดินสอ ปากกา เทป น้ำ
ดื่ม ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ 
โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวนผล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้รวม 35,000 บาท แยกเป็น 
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 35,000 บาท แยกเป็น 
ครุภัณฑ์สำนักงาน  
-จัดซื้อชุด โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ
เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 2ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท สำหรับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ หรือLED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้รวม 8,877,112 บาท  
งบบุคลากร ตั้งไว้ 1,785,744 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 1,785,744 บาท 
-เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 435,672 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครู
จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1.ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 225,912 บาท 
2.ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 209,760 บาท 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,291,632 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของอบต. แยกเป็น 
1.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 
180,000 บาท 
2.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 
679,632 บาท 
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3.ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 432,000 บาท ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 58,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภาระกิจ จำนวน 2 อัตราและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 58,440 บาท ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 3,591,368 บาท แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 91,368 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 91,368 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)ให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,500,000 บาท แยกเป็น 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย 
-โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก็ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกัน
และแก็ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชน เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ห่างไกลยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ฯลฯ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพ่ือให้
ตระหนัก ถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนา
ประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก ตั้งไว้ 50,000 บาทเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์
เด็ก โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่า
อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน เช่น การ
ส่งเสริมทักษะ ตะกร้อ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากรค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมทักษะกีฬาค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
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-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้  
1.อาหารกลางวันเด็ก 130 คน  
2.ค่าวัสดุการศึกษา 130 คน 
3.ค่าหนังสือ  
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.โครงการวันสำคัญ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,000,000 บาท 
วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
1.หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปลง 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ 
2.อาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียน รวม 7 โรงเรียน ศูนย์
พัฒนา 4 ศูนย์ จำนวน 980 คน ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 3,500,000บาท 
เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 3,500,000บาท 
เงินอุหนุนส่วนราชการ 
-โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล ป.1- ป.6 โรงเรียนสังกัดอ่ืน 
ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กอนุบาลและ เด็ก ป.1 -ป.6 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของ ต. 
โนนรัง โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/200วัน 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งไว้รวม 1,109,900
บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 218,400 บาท 
-เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 218,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 218,400 บาท ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 463,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 18,000 บาท แยกเป็น      -
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 18,000 บาท  
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-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ( เงินโบนัส)ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 415,000 บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค โดยจ่ายเป็นค่า
ตรวจสภาพน้ำ คุณภาพน้ำ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดทำโครงการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 100,000 บาทเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ได้แก่ ค่าป้าย ค่ารณรงค์ ค่าน้ำยาเคมี ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน
น้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ตั้งไว้ 15,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS)ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายค่า
อุปกรณ์กู้ชีพ หรืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดทำโครงการฯลฯ ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า”ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า”ตามพระปณธิาน ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของ
งานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็น ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 
50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ
การแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น  ค่าตอบแทน
อาสาสมัครปฏิบัติงานกู้ชีพ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเวชภัณฑ์และยา ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 30,000 บาท 
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง 
เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลี และผ้าพันแผล เวชภณัฑ์ 
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว 
ถุงมือ กระดาษกรอง จุดต่างๆ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้ 8,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 8,500 บาท 
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
-จัดซื้อตู้เย็น ตั้งไว้ 8,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ใน
การเก็บรักษา วัคซีนและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อ่ืนๆตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งบอุดหนุน ตั้งไว้รวม 420,000 บาท 
เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 420,000 บาท 
-เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 
420,000 บาท เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 21 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้รวม 1,058,668 บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 741,168 บาท 
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เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 741,168 บาท  
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 422,640 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น กองสวัสดิการสังคม ดังนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 422,640 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 276,528 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 
อัตรา ตั้งไว้ 276,528 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 277,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 65,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 65,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ( เงินโบนัส)ให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 107,000 บาท  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย 
-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่
หน่วยงานหรือบุคคล นิติบุคคล ได้ดำเนินการในงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
1.ค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมหรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการเพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเป็นการประชุมที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000 
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อม
คอมพิวเตอร์สำนักงาน ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 105,000 บาท 
-วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น 
หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับเย็บ
กระดาษ ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี  
ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาลฯลฯ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวนผล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมนันทนาการ สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ฉิ่งฉาบ กลอง 
โทน ปี่ ขลุ่ย  ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 งบลงทุน ตั้งไว้ 40,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 40,500 บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน  
-จัดซื้อชุด เก้าอ้ีทำงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน จำนวน 1 ชุด ราคาตัวละ5,000 บาท สำหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กองการสวัสดิการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 16,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ใช้ติด
ห้องเล็กด้านหน้ากองสวัสดิการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อตู้โชว์กระจก ตั้งไว้ 4,500 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อตู้โชว์กระจก
จำนวน 1หลัง เพ่ือใส่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้าของกลุ่มแม่บ้านตำบลโนนรัง ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือLED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้รวม 381,000 บาท 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้ 350,000 บาท  
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 350,000 บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 
320,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสม
นาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเหมารถ ค่าจัด
สถานที่ ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เกี่ยวกับการจัดโครงการ
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ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้รวม 31,000 บาท แยกเป็น 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม 31,000 บาท แยกเป็น 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
-โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ อบต.โนนรัง ตั้งไว้ 
31,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ อบต.โนนรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.โนนรังกำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้รวม 
254,200 บาท แยกเป็น 
งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 178,200 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 178,200 บาท  
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 178,200 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 
178,200 บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 76,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 26,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ( เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 50,000 บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
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เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้รวม 385,000 
บาท 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 385,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 15,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ( เงินโบนัส)ให้แก่ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ค่าสมนาคุณ
กรรมการคดัเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 370,000 บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-โครงการฝึกอบรมสมนาของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ตั้งไว้รวม 320,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสมนาของกลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเหมารถ ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารฯลฯ ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านเช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ท่ี
จำเป็นฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 250,000 บาท 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 250,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
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-โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนรัง ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ตำบลโนนรัง แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการแข่งขันกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่ารางวัล ค่า
ป้าย ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 80,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่ารางวัลประกวดต่างๆ 
ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอ
พรผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายฯลฯ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 20,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่า
ดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายฯลฯ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้รวม 
1,447,620 บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 525,120 บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 525,120 บาท 
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 483,120 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 483,120 
บาท ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง  3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 845,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 315,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท      
 1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
และควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ 220,000 บาท ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
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2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 80,000 บาท ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 345,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่หน่วยงานหรือ บุคคล นิติบุคคลได้
ดำเนินการในงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมหรือ ซ่อมบำรุง ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างที่ปรึกษา ค่าออกแบบ เพ่ือให้
ได้มา ในค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-ค่าออกแบบ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 185,000 บาท 
-วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น  
กระดาษ ปากกา เทปกาว ฯลฯ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวนผล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณฯลฯ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-วัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำรวจในส่วนงานก่อสร้างที่
จำเป็น เช่น สายวัด ตลับเมตร อุปกรณ์ทางการช่างฯลฯ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้ 77,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 77,500 บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน  
-จัดซื้อ เก้าอ้ีทำงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน 
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ5,000 บาท สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองช่าง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ครุภัณฑ์สำรวจ 
-กล้องระดับ ตั้งไว้ 30,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาด
กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด ราคา 30,500 บาท ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ตั้งไว้ 20,000บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1(20หน้า/
นาที) จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 10,000 บาท  
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
งานก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 6,093,980 บาท 
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งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 690,780 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 690,780 บาท 
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 501,720 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
1.ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตั้งไว้ 352,080 บาท 
2.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 149,640 บาท ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 21,300 
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล 
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 21,300 บาทตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 147,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างจำนวน 1 อัตราตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตั้งไว้ 20,340 บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 75,000 บาท 
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 55,000 บาท แยกเป็น 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ( เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว้ 5,000 บาทเพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันทำการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ก่อน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ค่า
ใช้สอย ตั้งไว้ 32,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งบลงทุน ตั้งไว้ 5,328,200 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,328,200 บาท    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์-ถนน 
2223-ชุมพวง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 16  ตั้งไว้ 486,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน งานเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ 4 รอบศาลปู่ 
ตา ตั้งไว้ 167,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 67.00เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 268.00 ตร.ม. พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ 4 สายศาลปู่
ตารอบหมู่บ้านทางทิศใต้ ตั้งไว้ 247,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00เมตร หนา 0.15 เมตร
พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ 5 จากบ้านทับ
รัก-บ้านโคกแพชร (เส้นหน้าโรงเรียน) ตั้งไว้ 447,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00เมตร หนา 
0.15 เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
โนนรังกำหนด 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ซอย2(
ข้างศาลาประชาคมตลอดสาย ตั้งไว้ 271,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน
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คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00เมตร หนา 
0.15 เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
โนนรังกำหนด 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านคอกควาย หมู่ที่ 17 จากแยก
ลาดยาง-ศาลาประชาคม ตั้งไว้ 177,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร
วางท่อ คสล. 0.30 เมตร จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 
1x1 เมตรจำนวน 2บ่อ  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านเมืองยางหมู่ 10 ตั้งไว้ 189,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน ปริมาณงานช่วงที่1 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียว โดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ 7 ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียว โดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ปริมาณ
งานช่วงที่1 ลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,200.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 811.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ช่วงที่ 3 ลงหิน
คลุกผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 376.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 7,573.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองโน หมู่ 3 จาก อบต.- วัดบ้านโนนรัง ตั้งไว้ 355,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ปริมาณงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 220.00เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านหนองข่า ตั้งไว้ 
345,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริม
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติ
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กคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00เมตร หนา 0.05 เมตร
พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 852.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายกลางหมู่บ้านโนนรังหมู่ที่ 1 จากทางเข้าใหญ่-แยกศาลาประชาคม ตั้ง
ไว้ 400,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการ
เสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00เมตร หนา 0.05 เมตร
พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนหาด หมู่ที่ 6 สายบ้าน
โนนหาด-สามแยกเมืองยาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทาง
เดิม พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 
3,300.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ 
11 เลียบคลองปอพาน ตั้งไว้ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิว
จราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านโคกสูง หมู่ 
11 เลียบหนองสนวน ตั้งไว้ 146,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิว
จราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว541.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,164.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านหนองโก หมู่ 
18 สายป่าช้า-เชื่อมใหม่สามัคคี ต.ช่องแมว ตั้งไว้ 300,000 บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1 งานถมดินคันทางผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
240.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย3.50 
เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่
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น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ชว่งที่ 2 งานถมดินคันทางผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ย3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรและวาง
ท่อคสล. ขนาด 171 เมตร จำนวน 19 ท่อน พ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 1,190.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร บ้านใหม่ปฎิรูป หมู่
12 จากสระหนองมะกอก-แยกบ้านนายอิฐ ช่วยพันธ์ ตั้งไว้ 151,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจร 
ปริมาณงาน งานถมดินคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง เฉลี่ย 
3.00 เมตรยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตรพื้นที่ดำเนินการ
รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม บ้านภูดิน
ทอง หมู่15 ตั้งไว้ 103,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
โซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม บ้าน
ร่มเย็น หมู่19 ตั้งไว้ 103,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม บ้าน
หนองสะแก หมู่ 14 ตั้งไว้ 103,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการไฟฟ้า
ส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม ปริมาณงาน ชุดโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง
กำหนด 
-โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม บ้าน
หนองหว้าบูรพา หมู่ 20 ตั้งไว้ 103,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ ทางแยก/ทางร่วม ปริมาณงาน ชุด
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
โนนรังกำหนด 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
-โครงการปรับปรุงระบบประปารอบหมู่บ้าน บ้าน ดงบัง หมู่ที่ 9 โดยการ
ขยายท่อเมนประปา ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงระบบประปารอบหมู่บ้าน ปริมาณงานวางท่อ พี วี ซี ขนาด 3 นิ้ว 
ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้านเดิมพร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.โนนรังกำหนด 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร ตั้งไว้ 296,400 บาท 
งบบุคลากร ตั้งไว้ 218,400 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 218,400 บาท 
-เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 218,400 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติ
การณ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 218,400 บาท 

   งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 78,000 บาท  
   ค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม 28,000 บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ( เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 50,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้รวม 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอมรม สมนา ดูงาน ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือศักยภาพบุคลากร ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



๕๐ 

 

-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
การเกษตรให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ฯลฯตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว้ 896,000 บาท 
งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 245,000 บาท 
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 245,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ประกอบด้วย  
-โครงการจัดหาวัคซีนเพ่ือป้องกันและควบคลุมโรคระบาดในสัตว์ ตั้งไว้ 
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาวัคซีน
เพ่ือป้องกันและควบคลุมโรคระบาดในสัตว์ จัดหาวัคซีนโรคระบาดในสัตว์
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีน อุปกรณ์จำเป็นที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
-โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ตั้งไว้ 10,000 บาทเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชาชนในพื้นท่ี โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
กล้าต้นไม้ ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ เพ่ืออนุรักษ์
และส่งเสริมการปลูกต้นไม้โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-โครงการยุวเกษตรกร ตั่งไว้ 20,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการยุวเกษตรกร โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่าง ฯลฯตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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-โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน ส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือน ให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่ได้มีสมุนไพรเพ่ือใช
รักษาโรคต่างๆ ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพืชสมุนไพร ค่าอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่าง ฯลฯ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญ
พันธ์และให้ประชาชนตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืชพันธุ์หลายๆชนิด 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติโดยจ่าย
เป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ฯลฯ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
งบลงทุน ตั้งไว้รวม 651,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 651,000 บาท 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-โครงการก่อสร้างทำนบห้วยปอพาน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 
320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ทำนบห้วยปอพาน ปริมาณงานแห่งที่ 1 งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร แห่งที่2 งาน
ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตรสันฝายสูง 
1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการขุดลอกคลองห้วยข่า บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 21 ตั้งไว้ 294,000 
บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองห้วยข่า
ปริมาณงานขุดลอก ขนาดปากบนกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาณดินขุดรวม
ไม่น้อยกว่า 7,125 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองสิม บ้านโนนหาด หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 
37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองสิม ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิม
ระดับสันฝาย สูง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.20 เมรต และขุด
ลอกดินถมหน้าฝาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 15.00เมตร ถมลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด 
ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่ปรากฏในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นายทองหล่อ จินโจ  -ครับตามท่ีท่านนายกและท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีสมาชิกท่านใด
สงสัยหรือมีข้อซักถาม หรือไม่ เชิญครับ 
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นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 
ช่วยพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 ขอเสนอให้สมาชิกสภาและผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนครับ เพราะเวลาเที่ยง
แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -ครับ เชิญสมาชิกทุกท่าน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพักรับ 
(ประธานสภาฯ)  รับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ และจะประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
 เชิญครับ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00น.-13.00น. 
ช่วงบ่าย เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
นายทองหล่อ จินโจ   -เรียนท่านสมาชิก ตามที่ท่านนายกฯและท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบ 
(ประธานสภาฯ) ประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี     

งบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อนที่จะถึงขั้นตอนขอมติ รับหลักการหรือไม่รับ
นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาใน
หลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งสาภท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อน
หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ เมื่อในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
วาระรับหลักการนี้ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในวาระแรกคือ วาระรับ
หลักการ โดยจะถามเป็นสามประเด็นคือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออก
เสียง และก่อนที่จะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯได้ ตรวจเช็คองค์ประชุม 

นางสาวกาญจนา แก้วศรีสุข -เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกร่วมลงชื่อเข้าประชุมทั้งหมด 21 ท่าน 
และอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม 

นายทองหล่อ จินโจ -เรียนท่านสมาชิกเม่ือครบองค์ประชุม ต่อไปจะขอมติประเด็นที่หนึ่ง  
(ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -ประเด็นที่สอง สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -ประเด็นที่สาม สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 
 
 



๕๓ 

 

นายทองหล่อ จินโจ -หลังจากท่ีท่านสมาชิกรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจำปีงบประมาณแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ ขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นายเกียรติพงศ์ บุญผุด -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่2 พ.ศ.2554 ข้อ 103 กำหนดให้กรรมการสภา
ท้องถิ่นมีสองประเภทคือ 1.กรรมการสามัญ 2.กรรมการวิสามัญ ซึ่งทั้งสอง
ประเภทกำหนดให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า3
คนแต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ105 กำหนดว่าภายใต้ข้อ 103และข้อ104สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆได้ตามความจำเป็นแก่
กิจการสภาในหน้าที่ของสภาดังนี้ 1)คณกรรมการสามัญประจำสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม3)
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ4)คณะกรรมการอ่ืนๆตามท่ีสภา
เห็นสมควรดังนั้นในกรณีนี้จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งสภารับ
หลักการแล้ว ส่วนจะให้มีจำนวนเท่าใดข้ึนอยู่กับสภาฯโดยต้องไม่น้อยกว่า
สามคนและไม่เกินเจ๊ดคน ขึ้นอยู่กับมติของสภาฯ 

 ข้อ107 เรื่องการเสนอชื่อกำหนดว่าวิธีเลือกกรรมการให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
ในกรณีนี้ขอให้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกเป็นอันดับแรกส่วนการเสนอชื่อให้
เสนอได้ไม่จำกัดจำนวนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12มาใช้บังคับโดย
อนุโลมหมายถึงการเลือกทีละตำแหน่งไปจนครบจำนวนแต่ถ้าในแต่ละ
ตำแหน่งถ้ามคีนเสนอชื่อหลายชื่อก็ให้สภาลงมติใครมีคะแนนเสียงมากสุดก็
ได้รับเลือกเป็นลำดับที่ 1 เช่นตำแหน่งที่1มีคนเสนอชื่อท่านวิรัชท่านคม
สันต์รวม2ชื่อก็จะต้องลงคะแนนเสียงใครได้คะแนนมากกว่าก็จะได้เป็น
กรรมการตำแหน่งที่ 1 การเลือกกรรมการลำดับที่2และลำดับที่3 ก็จะใช้
วิธีเดียวกันเลือกไปจนกว่าจะได้กรรมการครบตามที่สภากำหนด แต่ถ้าใน
แต่ละลำดับมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวโดยไม่มีการเสนอชื่อคนที่สองคนที่
สาม มาแข่งขันก็ถือว่ามติสภาเห็นชอบตามนั้น ลำดับแรกนี้ที่จำต้องกำหนด
คือจะให้มีคณะกรรมการจำนวนกี่คนเมื่อสภาเห็นชอบจำนวนแล้วต่อไปก็
เป็นการเลือกทีละตำแหน่งไปจนครบจำนวนมีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อ
สงสัย ขอให้สอบถามให้หายสงสัยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณ
ท่านประธาน 

 
 



๕๔ 

 

นายทองหล่อ จินโจ -เรียนท่านสมาชิก ตามท่ีท่านปลัดชี้แจงมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) หากไม่มีท่านใดจะสอบถามต่อไปขอให้สภาเสนอว่าจะให้มีกรรมการแปร

ญัตติจำนวนกี่คนโดยจะต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน การเสนอ
นั้นให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ท่านใดจะเสนอโปรดยกมือ 

นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 
ช่วยพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18 ขอเสนอให้มีจำนวน 3ท่านครับ 

นายไสว แสนวงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายไสว แสนวงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 ขอรับรอง 

นายทองแดง มาลาศรี --เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 
มาลาศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรอง 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ โปรดยกมือ เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนสามท่าน ตามที่ท่านทองแดง 
ช่วยพิมาย เสนอโปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ)       
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ  -ก็ถือว่าสภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3คน 
(ประธานสภาฯ)   เมื่อสภาเห็นชอบให้แต่งตั้งจำนวนกรรมการแปรญัตติแล้วต่อไปการเลือก 
    กรรมการแปรญัตติ จะเลือกทีละตำแหน่งจนครบ 3 ตำแหน่งต่อไปเลือก 
    กรรมการตำแหน่งที่ 1 ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นคณะกรรม 
    การพร้อมให้มีผู้รับรองในการเสนอไม่น้อยกว่า 2ท่านท่านใดจะเสนอโปรด 
 ยกมือ 
นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18 ขอเสนอ นายทองแดง มาลาศรี เป็น
คณะกรรมการตำแหน่งที่1 

นายชยุต สมอ่อน -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายชยุต สมอ่อน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 ขอรับรอง 

นางลมัย บุญประกอบ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ดิฉันนางลมัย บุญ
ประกอบ สมาชิก อบต.หมู่ที่16 ขอรับรอง 

นายทองหล่อ จินโจ -มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นกรรมการในตำแหน่งที่1อีกหรือไม่ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่1 
 อีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายทองแดง มาลาศรี เป็น 
 กรรมการแปรญัตติในตำแหน่งที่1 โปรดยกมือ 



๕๕ 

 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านงดออกเสียง โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ -ต่อไปเลือกกรรมการตำแหน่งที่2 ขอให้ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะ

เป็นคณะกรรมการพร้อมให้มีผู้รับรองในการเสนอไม่น้อยกว่า 2ท่านท่านใด
จะเสนอโปรดยกมือ 

นายสมจิตร ผมทำ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายสมจิตร 
 ผมทำ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 ขอเสนอนายวินัย เอ่ียมสุวรรณ เป็น

คณะกรรมการตำแหน่งที่2 
นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18 ขอรับรอง 
นายทองแดง มาลาศรี -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 

มาลาศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรอง 
นายทองหล่อ จินโจ -มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นกรรมการในตำแหน่งที่2อีกหรือไม่ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่2 
 อีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ เป็น 
 กรรมการแปรญัตติในตำแหน่งที่2 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านงดออกเสียง โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ ต่อไปเลือกกรรมการตำแหน่งที่3 ขอให้ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะ

เป็นคณะกรรมการพร้อมให้มีผู้รับรองในการเสนอไม่น้อยกว่า 2ท่านท่านใด
จะเสนอโปรดยกมือ 

นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายวินัย 
 เอ่ียมสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายทองแดง ช่วยพิมาย เป็น

คณะกรรมการตำแหน่งที่3 
นายไสว แสนวงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายไสว แสนวงค์  

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 ขอรับรอง 
 



๕๖ 

 

นายสมยศ เทือกชาลี -เรียนทา่นประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายสมยศ เทือก
ชาลี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง 

นายทองหล่อ จินโจ -มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ 3 อีกหรือไม่ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่2 
 อีก ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายทองแดง ช่วยพิมาย เป็น 
 กรรมการแปรญัตติในตำแหน่งที่3 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านงดออกเสียง โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ -สรุปมติที่ประชุมสภาเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน และ 
(ประธานสภาฯ) ที่ประชุม ได้เลือกกรรมการตามลำดับ ดังนี้ คนที่หนึ่ง นายทองแดง มาลา

ศรี คนที่ 2 นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ และคนที่ 3 นายทองแดง ช่วยพิมาย 
และต่อไปเรื่องการนัดประชุมกรรมการและการเสนอขอแปรญัตติ ขอเชิญ
ท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ 

นายเกียรติพงศ์ บุญผุด -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่2 พ.ศ.2554 

 ข้อ 45 กำหนดในวรรคแรกว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประขุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้ และ วรรคท้ายกำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 ข้อ49 วรรคแรกกำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้วถ้าต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดแล้วที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย วรรคสองกำหนดว่าภายในระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ วรรคสาม
กำหนดว่า การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  



๕๗ 

 

 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเติมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน
คำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเร่งด่วนและวรรคท้ายกำหนดว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรางงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายงานนั้น  

 ข้อ 51 วรรคแรกกำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน     
วรรค 2 กำหนดว่าถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 ข้อ 52 กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

 ขอทำความเข้าใจเพ่ิมเติมตามข้อ 45 วรรคท้าย เมื่อข้อบัญญติผ่านมติรับ
หลักการแล้วในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้สภากำหนดระยะ วัน เวลา 
สถานที่ ในการเสนอคำแปรญัติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการ ดังนั้น การนับ 24 ชั่วโมงจึงขอแนะนำให้นับวัน
เวลาปฏิบัติราชการปกติ เนื่องจากคณะกรรมการสามารถที่จะมาปฏิบัติ 
ราชการ ในขณะที่ส่วนราชการเปิดทำงานปกติ เนื่องจากฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายสมาชิกซ่ึงอาจจะยื่นคำขอแปรญัตติต่อประธานกรรมการได้ ในข้อนี้ให้
สภาเป็นผู้เสนอกำหนดส่วนข้อ49 ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัติไปให้
คณะกรรมการแปรญัติเพ่ือที่จะได้พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
เป็นผู้เสนอกำหนดระยะเวลา วันและถสานที่ให้ชัดเจนในการเสนอคำแปร
ญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติด้วย เป็นการกำหนดท่ีแน่นอนให้
สมาชิกได้ทราบทุกคน ข้อ 50 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาตามที่มีผู้เสนอขอแปรเป็นรายข้อ หรือหากไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปร
ญัตติคณะกรรมการก็สามารถพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญัตินั้นได้  

 ข้อ 51 วรรคแรกกำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ใน
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ข้อนี้กำหนดว่าการพิจารณาของคณะกรรมการให้ปรึกษาหรือพิจารณา
ตามลำดับ เฉพาะรายการที่มีการยื่นเสนอคำแปร แต่ถ้าไม่มีการยื่นเสนอคำ
แปรก็ให้คณะกรรมการพิจารณาเรียงตามลำดับไป เช่น เรียงตามลำดับตาม
รายแผนงาน เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ก็จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเติม หรือตามท่ีมีผู้เสนอขอแปร พร้อมบันทึก
รายงานและความเห็นว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง ซึ่งหลักการพิจารณาก็ให้พิจารณาเป็นรายแผนงานไปตามลำดับ ใน
การบันทึกเสนอรายความเห็นหากคณะกรรมการจะมีการเสนอความเห็น 
หรือขอสงวนความเห็นการพิจารณาของตน ก็ให้บันทึกรายงานขอสงวน
ความเห็นไว้ในรายงาน ขั้นการแปรเพื่อชี้แจงต่อสภา เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ มีมติอย่างไรแล้วก็ให้ส่งรายงานผลการประชุม
พิจารณานั้นให้ประธานสภาเมื่อประธานสภาได้รับรายงานผลการพิจารณา
แล้ว ก็ให้ส่งรายงานนั้นไปให้สมาชิก ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุม 
ในทางปฏิบัติคือ ประธานสภาส่งรายงานที่คณะกรรมการแปรญัตติส่งมาให้
นั้น ไปให้สมาชิกพร้อมกับนัดประชุมสภา เพื่อพิจารณาในวาระ2 และวาระ 
3 และในการประชุมวาระ 2และ วาระ 3 นั้น กำหนดให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่ามประชุมสภาด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่างๆ ข้อ 52 กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน หรือมีมติให้
อภิปรายได้ถ้ามีเหตุอันสมควรแต่ถ้าหากไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืนในวาระท่ี 3 นี้ 
ก็ให้ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ข้อ 59 
กำหนดว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงิน ที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติ
ให้เสนอร่างหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ45 วรรคสาม และข้อ49 วรรค 
หนึ่ง ข้อ60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องเป็นผู้
แปรญัตติ และข้อ61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อ
ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้(2) 
รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ในข้อนี้ เช่น รายการจ่าย
ที่ปรากฏในรายจ่ายงบกลาง หรือเงินตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาน เช่น 
เงินเดือนหรือสวัสดิการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ของพนักงานจ้าง ส่วนการประชุมวันนี้ ซึ่งเป็น วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
ตามกำหนดสมัยประชุมคือ วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ในการประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 หากเห็นว่าการพิจารณาอาจไม่แล้วเสร็จก็ให้ประธานสภาฯ ยื่นขอ
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ขยายระยะเวลาต่อนายอำเภอตามกฎหมายซึ่งปรากฏในมาตรา 53 วรรค
ท้าย แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก็
ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562ซึ่งกำหนดว่าสมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอำเภอ เมื่อสภาประชุมพิจารณายังไม่แล้วเสร็จก็จำเป็นที่
ประธานสภาจะต้องยื่นขอขยายเวลาการประชุมสภาออกไปอีก 15 วัน
เพ่ือให้การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2566 เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ที่ได้ชี้แจงมาในประเด็นเหล่านี้มี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ 

นายทองหล่อ จินโจ -เรียนท่านสมาชิก ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแปร 
(ประธานสภาฯ) ญัตติมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม

ต่อไปจะขอให้ สภาฯได้เสนอกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้สมาชิกยื่น
เสนอคำแปรญัตติและกำหนดวันให้คณะกรรมการแปรญัตติมาประชุม
สมาชิกท่านใดจะเสนอโปรดยกมือ 

นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง
ช่วยพิมายสมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 ขอเสนอกำหนดระยะเวลา ยื่นเสนอคำ
แปรญัตติ ดังนี้ วันยื่นเสนอคำแปรญัตติ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. และวันที่ 15 ถึง 16 สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันเวลาราชการปกติ สถานที่ยื่น ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง และเสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ มาประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จใน วันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนรัง 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอมติที่ประชุมสมาชิก
ท่านใดเห็นชอบกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ
และกำหนดวันเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมตามท่ีท่าน อบต. 
ทองแดงเสนอ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านงดออกเสียง โปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ  -เรียนสมาชิก เมื่อได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและสภาได้กำหนด 

วัน เวลา สถานที่ ยื่นเสนอขอแปรญัตติและกำหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 หากสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติท่านสามารถยื่นได้ตั้งแต่ วันที่ 11 
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ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตามวันเวลาราชการปกติ ณ สถานที่กำหนด
โดยให้ยื่นต่อประธานกรรมการแปรญัตติ หากสมาชิกเป็นผู้ยื่นเสนอขอแปร 
จะต้องมีสมาชิกลงชื่อรับรองไม่น้อยกว่าสองคน แต่หากผู้บริหารเป็นผู้ยื่น
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ส่วนกำหนดวันประชุม พิจารณาวาระ 2 วาระ 3 
จะนัดประชุมเป็นหนังสือ อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติแล้วเสร็จตามขั้นตอน มีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามขอเชิญท่านปลัดชี้แจงการนัด
ประชุม ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายเกียรติพงศ์ บุญผุด -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ภายหลังจากท่ี
สภาเลือกกรรมการแปรญัตติและกำหนดวันเวลาสถานที่ยื่นเสนอคำขอแปร
ญัตติแล้ว ในวันนี้ เราได้รายชื่อกรรมการแปรญัตติตามข้อ 105 (3)แล้วใน
ข้อ 109 วรรคแรก กำหนดให้การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะหนึ่งๆเลือกประธาน
กรรมการ และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น คณะนั้นๆ ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ให้เลขานุการสภาเป็นผู้กำหนดนัด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกครับ 

นางสาวกาญจนา แก้วศรีสุข -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาว
กาญจนา แก้วศรีสุข เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติในการประชุมครั้งแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายทองหล่อ จินโจ -ขอขอบคุณท่านปลัด ที่ชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆให้สมาชิกทราบ มีท่านใด 
(ประธานสภาฯ) จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปวาระอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7. เรื่องอ่ืนๆ 
นายทองหล่อ จินโจ -เรื่องบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2566-2570) ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ขอมอบหมายให้ท่านปลัดชี้แจงต่อสภาฯ
ครับ 

นายเกียรติพงศ์ บุญผุด  -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ในเรื่องของการ
แก้ไขบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี ในสาระสำคัญเนื่องจากว่ามีการพิมพ์ผิด 
ในข้อความ ตามเอกสารที่แจกครับ หน้าแรก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 
1.หน้า 56 ลำดับที่1 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลท์ติก 
สายกลางหมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1จากทางเข้าใหญ่ - แยกศาลาประชาคม 
แก้ไข/ข้อความใหม่เป็น โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1จากทางเข้า
ใหญ่ – แยกศาลาประชาคม ข้อความเดิม( เป้าหมาย)ปรับปรุงซ่อมแซม
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ถนนเป็นแอสฟัลท์ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.
เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
2.หน้า57 ลำดับที่ 4 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
รังหมู่ที่ 1 บ้านเลขที่ 72-ทุ่งนา(แยกศาลาประชาคมไปทุ่งนา) ข้อความเดิม
( เป้าหมาย) ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( 
เป้าหมาย) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
3.หน้า64ลำดับที่ 25 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล.แอสฟัลท์
ติก บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 จาก อบต. ถึงวัดบ้านโนนรัง แก้ไข/ข้อความใหม่
เป็น โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 จาก อบต. ถึงวัดบ้านโนนรัง ข้อความเดิม( 
เป้าหมาย)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นแอสฟัลท์ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( 
เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม 
ไม่เปลี่ยน 
4.หน้า65ลำดับที่28 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้านนางสาย แก้วพูนถึง
หน้าบ้านนางสำรอง ข้อความเดิม( เป้าหมาย) ก่อสร้างถนน คสล. แก้ไข/
ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
5.หน้า66ลำดับที่32 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.แอสฟัลท์
ติก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 จากแยกหน้าบ้านนางประภารัตน์ไปวัดบ้านโคก
เพชร ข้อความใหม่เป็น โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 จากแยกหน้บ้านนาง
ประภารัตน์ไปวัดบ้านโคกเพชร ข้อความเดิม( เป้าหมาย)ก่อสร้างถนน  
คสล. แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
6.หน้า67ลำดับที่33 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอส
ฟัลท์ติก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 สายรุ่งเรือง-คุ้มสวรรค์ ข้อความใหม่เป็น 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 สายรุ่งเรือง-คุ้มสวรรค์ ข้อความเดิม(เป้าหมาย)
ซ่อมแซมถนนเป็นแอสฟัลท์ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุง
ถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
7.หน้า68ลำดับที่36 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลท์ติ
กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 จากบ้านนางประภารัตน์-จรดทางออกหมู่บ้าน-ท่า
ลาด ข้อความใหม่เป็น โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 จากบ้านนางประภารัตน์-จรด
ทางออกหมู่บ้าน-ท่าลาด ข้อความเดิม(เป้าหมาย) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เป็นแอสฟัลท์ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็น
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
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8.หน้า69ลำดับที่40 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล.แอสฟัลท์
ติก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 สายหน้าวัด-ศาลปู่ตา ข้อความใหม่เป็น 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 
4 สายหน้าวัด-ศาลปู่ตา ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ก่อสร้างถนน คสล.แก้ไข/
ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
9.หน้า79ลำดับที่73 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงคันคูลงหินคลุก บ้าน
หนองทุ่มหมู่ที่ 7 คลองอีสานเขียว แก้ไข/ข้อความใหม่โครงการปรับปรุงคัน
คูคลองอีสานเขียวโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7
ข้อความเดิม (เป้าหมาย) ปรับปรุงคันคูลงหินคลุก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( 
เป้าหมาย)ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
10.หน้า79ลำดับที่74 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอส
ฟัลท์ติก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสมจิตร-ศาลาประชาคม
ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ก่อสร้างถนน คสล.เป้นแอสฟัลท์ติก แก้ไข/
ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน เป็นการแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง 
11.หน้า81ลำดับที่81 ข้อความเดิม โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการ
เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไป
โรงเรียนบ้านหนองข่า แก้ไข/ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนน คสล.
เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองข่า หมู่ที่ 8 จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ไป
โรงเรียนบ้านหนองข่า ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ก่อสร้างถนน คสล.เป้นแอส
ฟัลท์ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
12.หน้า82ลำดับที่84 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการ
เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ข้างโรงเรียนบ้านดงบัง ด้าน
ทิศเหนือ ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ก่อสร้างถนน คสล.เป้นแอสฟัลท์ติก 
แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
13.หน้า83ลำดับที่85 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการ
เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบุญถิ่น-ศาลา
หน้าวัด ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ก่อสร้างถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติก 
แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
14.หน้า85ลำดับที่93 ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 11 เลียบคลองปอพาน แก้ไข/ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 เลียบคลองปอพาน 
ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ก่อสร้างถนนหินคลุก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( 



๖๓ 

 

เป้าหมาย)ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่
เปลี่ยน 
15.หน้า86ลำดับที่94 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลท์
ติก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 จากวัด-บ้านพ่อคาน แก้ไข/ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11
จากวัด-บ้านพ่อคาน ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ซ่อมแซมถนน คสล.แอสฟัลท์
ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
16.หน้า86ลำดับที่96 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเป็นแอสฟัลท์
ติก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ซอยนางสายไหม-ศาลปู่ตา แก้ไข/ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
11 ซอยนางสายไหม-ศาลปู่ตา ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติก แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุง
ถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
 17.หน้า90ลำดับที่108 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็น
แอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 จากหน้าบ้านนายหัด สร้อยสน 
ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ซ่อมแซมถนน คสล.แก้ไข/ข้อความใหม่ ( 
เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม 
ไม่เปลี่ยน 
18.หน้า91ลำดับที่109 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็น
แอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 12 หน้าโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป แก้ไข/
ข้อความใหม่ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบ้านใหม่ปฏิรูป 
หมู่ที่ 12 หน้าโรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ข้อความเดิม (เป้าหมาย)ซ่อมแซม
ถนน คสล. แก้ไข/ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
19.หน้า101ลำดับที่141 ขอ้ความเดิม โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 จากบ้านนางนิตยา-หนองมะเขือ แก้ไข/
ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้าน
หนองโก หมู่ที่ 18 จากบ้านนางนิตยา-หนองมะเขือ ข้อความเดิม 
(เป้าหมาย)ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น แก้ไข/ข้อความ
ใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ยาวเท่า
เดิม ไม่เปลี่ยน 
20.หน้า102ลำดับที่142 ขอ้ความเดิม โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 18 สายป่าช้า-เชื่อมใหม่สามัคคี ต. ช่องแมว
แก้ไข/ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 18สายป่าช้า-เชื่อมใหม่สามัคคี ต. ช่องแมว ข้อความ
เดิม (เป้าหมาย)ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น แก้ไข/
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ข้อความใหม่ ( เป้าหมาย)ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
ยาวเท่าเดิม ไม่เปลี่ยน 
21.หน้า102ลำดับที่143 ขอ้ความเดิม โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 19 สายเหวใหญ่-ทับรัก แก้ไข/ข้อความใหม่
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 19 
สายเหวใหญ่-ทับรัก แก้ไขข้อความให้ตรงกัน 
22.หน้า102ลำดับที่144 ขอ้ความเดิม โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 19 จากบ้านนายคำดี ร่วมสุข-เหวใหญ่ แก้ไข/
ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรบ้าน
ร่มเย็น หมู่ที่ 19 จากบ้านนายคำดี ร่วมสุข-เหวใหญ่ แก้ไขข้อความให้
ตรงกัน 
23.หน้า104ลำดับที่151 ขอ้ความเดิม โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุกบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 21 จากสามแยกโนนหาด-แยกป่าชุมชน แก้ไข/
ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 21 จากสามแยกโนนหาด-แยกป่าชุมชน แก้ไขข้อความให้
ตรงกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.ลำดับที่13หน้า118 ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
กองสวัสดิการ แก้ไข/ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตำบลโนนรัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ลำดับที่11หน้า130 ข้อความเดิม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่
สังคมยุกต์ใหม่ แก้ไข/ข้อความใหม่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู่
สังคมยุคใหม่ แก้ไขคำว่ายุกต์ เป็น ยุค 
-ในเรื่องของการแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็หมายความว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
หรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้องไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของเดิมก็คือ 
กว้าง ยาว หนาไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่แก้ไขตัวหนังสือให้
ถูกต้อง ในการแก้ไขในลักษณะนี้ เป็นอำนาจของท่านนายกฯ ซึ่งได้อนุมัติ
ให้แก้ไขและได้แก้ไขในระบบแล้ว หลังจากแก้ไขแล้วก็เป็นการรายงานให้
สภาฯรับทราบ ไม่ต้องให้มีมติรับรอง ก็คือให้สภารับทราบเท่านั้น ตามที่ได้
นำเรียนครับ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
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นายทองหล่อ จินโจ  -มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายทองแดง ช่วยพิมาย  -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง  

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18  ขอนำเรียนท่านนายกฯงบประมาณ
ต่างๆ ทั้ง 21 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นจากท่านนายกฯไม่ว่าจะ
เป็นถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารทุก
ท่าน สมาชิกทั้งหมดก็หวังอาศัยท่านนายกฯ เพราะท่านเป็นที่พ่ึงของทุก
หมู่บ้าน ก็หวังว่าท่านนายกฯนั้นจะเห็นความสำคัญของทุกหมู่บ้าน ขอ
อนุญาตเอ่ยนามท่าน อบต.ไสว แผนไม่มี ก็ไม่ได้ ส่วนงบประมาณนั้นมาก
บ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับงบประมาณและโครงการ ก็ขอฝากท่านนายกฯ ได้
พิจารณาโครงการ ต่างๆ ถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีโครงการ ท่านนายกฯก็ได้
ค้นหาโครงการจนเจอ และก็เอามาให้จนได้ครบทุกหมู่บ่าน ก็ขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ ขอฝากอีกเรื่องครับ ขณะนี้ไฟฟ้าส่องสว่างดับอีกแล้วครับ 3 
จุด ได้เขียนหนังสือแจ้งแล้ว โปรดพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ  - มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายเกียรติพงศ์ บุญผุด  -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ขอเพ่ิมเติม ใน 
(ปลัด อบต.) วันพรุ่งนี้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่ โสกหิน ในพิธีการเริ่ม เวลา 

8.00-8.30 น.ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. ทำพิธีเปิด อยากนำเรียนเชิญ
สมาชิกทุกท่านไปร่วมพิธี ทุกท่านพร้อมกันด้วยชุดจิตอาสาหากท่านใดไม่มี
ก็ใส่เสื้อโทนสีฟ้า ชุดสุภาพ งดสวมกางเกงยีน ในพิธี มีการปลูกไผ่ ปล่อย
ปลา หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จ เวลา 10.00 น. เชิญสมาชิกทุกท่าน มาเข้า
ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจากทางแขวงการทาง จะเข้ามาประชุมชี้แจงใน
เรื่องของการก่อสร้างขยายทางหน้า อบต. ระยะทาง 700 เมตร มีเกาะ
กลางถนนพร้อมไฟส่องสว่าง ในวันพรุ่งนี้ทางแขวงการทางกำหนดว่าจะมา
ประมาณ 10.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งได้นำเรียนทางฝ่ายปกครองแล้วให้มารับ
ฟังคำชี้แจงร่วมกันหลังจากที่เราปลูกป่าเสร็จก็มาที่ อบต. ต่อ ในวันนั้นทาง
ฝ่ายปกครองมาร่วม ท่านนายอำเภอก็มาร่วมด้วย งบประมาณ 20 ล้าน
บาท ที่จะมาทำ ใครอยากเสนอ ก็ให้เสนอในที่ประชุม 

  ในส่วนของวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทางสำนักปลัดได้จัดทำ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทาง อบต. ได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งจะตรงกับวันอำเภอเคลื่อนที่แต่เป้าหมายของเขาคือฝ่ายปกครอง อาจมี
ส่วนคณะผู้บริหารไปเข้าร่วมเป็นบางส่วน แต่สำหรับสมาชิกและข้าราชการ
พนักงาน ก็จะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในวันที่ 
18 สิงหาคม.2565 เลื่อนไม่ได้เพราะว่าได้เชิญวิทยากรไว้แล้ว เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งในเรื่องของความโปร่งใสในการทำงาน สุดท้ายนี้ หลังจากท่ีท่าน
สมาชิกได้เข้าร่วมอบรมกฎหมายน่ารู้ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 ที่
ผ่านมาทางท่านยุติธรรมจังหวัดก็ได้ลงนามในใบเกียรติบัตรและส่งมอบมา



๖๖ 

 

ให้ ให้ท่านนายกฯเป็นผู้มอบให้ท่านประธานสภาฯเป็นผู้รับมอบ และให้
ท่านประธานสภาฯมอบให้แก่สมาชิกในลำดับต่อไป  

  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทางอบต.โนนรัง มีแผนที่จะทำ
ประชาคมในส่วนของแผนสาธารณสุข มี รพ.สต. เป็นพ่ีเลี้ยง เนื่องจากว่าปี
นี้รัฐบาลได้จัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 12 ด้าน ให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพ่ือทำความเข้าใจ
ในวิธีปฏิบัติ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆให้เป็นไปตามแนวทาง ซึ่งได้มีหนังสือ
ไปถึงสมาชิกทุกท่าน ถือว่าท่านเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ อสม. โดยในช่วงเช้าเป็นเขตของ รพ.สต.โนนรัง 
เวลา 10.00 น.และช่วงบ่ายเป็นเขต รพ.สต. ปฏิรูป เวลา 13.00 น. 
เพ่ือที่จะชี้แจงว่าการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข คืออะไร 
และมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร แนวทางปฏิบัติหมู่บ้านละ 3 โครงการเป็น
อย่างไร เงินพ่ึงแจ้งเข้ามาเม่ือ สัปดาหท์ี่แล้วพ่ึงโอนเข้ามาเมื่อโอนเข้ามาก็
ต้องทำความเข้าใจกับทั้ง 21 หมู่บ้านๆ 20,000 บาท เป็นเงิน 
420,000 บาท นี่คือลักษณะของเงินอุดหนุนครับ ขอฝากสมาชิกไว้
สำหรับ 3 กิจกรรมที่ได้นำเรียนครับ ขอบคุณครับ 

นายเสวียน สุทธิไชยา -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ขอตอบคำถา 
(นายกฯ อบต.) ของท่านอบต.ทองแดงครับว่าในส่วนของไฟได้มอบหมายให้ช่างไปดูแล้ว

ครับ 
นายทองหล่อ จินโจ -ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือ 
(ประธานสภาฯ) จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายทองแดง ช่วยพิมาย  -เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง  

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 สมาชิกท่านใดท่ีจะขอแปรญัตติก็ขอ
เชิญครับ ปรับขึ้นไม่ได้ครับ ปรับลดได้อย่างเดียว ท่านใดที่ต้องการ ขอแปร
ญัตติ เชิญมาได้ตามวันและเวลาที่กำหนดครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -ตามท่ีท่านนายกและท่านปลัดได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ 
(ประธานสภาฯ) เสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน 
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 
 (นางสาวกาญจนา แก้วศรีสุข)    (นายทองหล่อ จินโจ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
  ผู้บันทึก        

 


