
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

เขต/อําเภอ ชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น
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333  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล โนนสะอาด
  เขต/อําเภอ ชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  40290

พืนที 16.58 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 6,553 คน

ชาย 3,697 คน

หญิง 2,856 คน

ข้อมูล ณ วันที 25 สิงหาคม 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 0.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 0.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 0.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 0.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 0.00 บาท

งบลงทุน จํานวน 0.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 1,155,578.00 1,170,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 241,165.00 220,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 310,302.00 390,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 662,602.00 120,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 2,369,647.00 1,900,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,102,050.00 16,900,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 16,102,050.00 16,900,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 10,528,303.00 21,200,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 10,528,303.00 21,200,000.00

รวม 0.00 29,000,000.00 40,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 1,578,223.00 10,585,090.00

งบบุคลากร 589,107.00 9,202,784.00 11,103,510.00

งบดําเนินงาน 51,874.25 13,523,433.00 12,122,100.00

งบลงทุน 0.00 2,897,500.00 4,603,800.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 196,560.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 1,601,500.00 1,585,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 640,981.25 29,000,000.00 40,000,000.00

รวม 640,981.25 29,000,000.00 40,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,087,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,753,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,613,980

แผนงานสาธารณสุข 615,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,347,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 597,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 210,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,585,090

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 40,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,196,990 1,067,920 8,264,910

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,572,350 1,067,920 5,640,270

งบดําเนินงาน 3,893,800 659,000 4,552,800

    ค่าตอบแทน 602,000 192,000 794,000

    ค่าใช้สอย 1,939,800 367,000 2,306,800

    ค่าวัสดุ 500,000 100,000 600,000

    ค่าสาธารณูปโภค 852,000 0 852,000

งบลงทุน 243,000 0 243,000

    ค่าครุภัณฑ์ 243,000 0 243,000

งบเงินอุดหนุน 27,000 0 27,000

    เงินอุดหนุน 27,000 0 27,000

                                             รวม 11,360,790 1,726,920 13,087,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 1,670,000 1,670,000

    ค่าใช้สอย 1,550,000 1,550,000

    ค่าวัสดุ 120,000 120,000

งบลงทุน 83,000 83,000

    ค่าครุภัณฑ์ 83,000 83,000

                                             รวม 1,753,000 1,753,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,076,720 2,076,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,076,720 2,076,720

งบดําเนินงาน 2,509,860 2,509,860

    ค่าตอบแทน 323,600 323,600

    ค่าใช้สอย 1,387,200 1,387,200

    ค่าวัสดุ 799,060 799,060

งบลงทุน 19,400 19,400

    ค่าครุภัณฑ์ 19,400 19,400

งบเงินอุดหนุน 1,008,000 1,008,000

    เงินอุดหนุน 1,008,000 1,008,000

                                             รวม 5,613,980 5,613,980

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 570,000 570,000

    ค่าใช้สอย 450,000 450,000

    ค่าวัสดุ 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 45,000

                                             รวม 615,000 615,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 761,880 0 761,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 761,880 0 761,880

งบดําเนินงาน 1,639,440 410,000 2,049,440

    ค่าตอบแทน 147,000 0 147,000

    ค่าใช้สอย 1,187,440 410,000 1,597,440

    ค่าวัสดุ 305,000 0 305,000

งบลงทุน 4,258,400 0 4,258,400

    ค่าครุภัณฑ์ 196,400 0 196,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,062,000 0 4,062,000

งบเงินอุดหนุน 278,000 0 278,000

    เงินอุดหนุน 278,000 0 278,000

                                             รวม 6,937,720 410,000 7,347,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

                                             รวม 90,000 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 350,000 510,000

    ค่าใช้สอย 160,000 350,000 510,000

งบเงินอุดหนุน 0 87,500 87,500

    เงินอุดหนุน 0 87,500 87,500

                                             รวม 160,000 437,500 597,500



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 140,000 70,000 210,000

    ค่าใช้สอย 110,000 70,000 180,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 140,000 70,000 210,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,585,090 10,585,090

    งบกลาง 10,585,090 10,585,090

                                             รวม 10,585,090 10,585,090



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,087,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,753,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,613,980

แผนงานสาธารณสุข 615,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,347,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 597,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 210,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,585,090

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 40,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
โนนสะอาด และโดยอนุมัติของนายอําเภอชุมแพ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 40,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายชันฟ้า   ทีภูเวียง)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด

เห็นชอบ

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

(นายพันธ์เทพ   เสาโกศล)

ตําแหน่ง นายอําเภอชุมแพ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอ ชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 1,131,904 1.78 % 1,152,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 18,674 -19.67 % 15,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 5,000 -40.00 % 3,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 1,155,578 1,170,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 155.20 0.00 0 100.00 % 1,200

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 8,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 36,220.00 0.00 134,280 -27.54 % 97,300

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 150.00 0.00 0 100.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 69,696.00 0.00 94,000 -99.47 % 500

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 12,885 745.94 % 109,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 2,500

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 106,221.20 0.00 241,165 220,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 125,375.62 0.00 310,302 25.68 % 390,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 125,375.62 0.00 310,302 390,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 120,000 -2.50 % 117,000

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100.00 % 0
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 15,198.00 0.00 527,602 -99.43 % 3,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 15,198.00 0.00 662,602 120,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 1,224,932.47 0.00 8,150,957 -3.32 % 7,880,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 567,777.98 543,064.90 3,300,632 9.07 % 3,600,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 33,198.85 0.00 148,142 8.00 % 160,000

     ภาษีสุรา 0.00 227,276.60 288,411.27 1,237,652 27.66 % 1,580,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 331,968.70 440,247.42 1,684,558 57.90 % 2,660,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 11,734.84 0.00 23,776 34.59 % 32,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 107,693.59 0.00 381,512 -3.54 % 368,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 115,107.00 0.00 1,174,821 -47.23 % 620,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 2,619,690.03 1,271,723.59 16,102,050 16,900,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 7,113,373.00 723,085.00 10,528,303 101.36 % 21,200,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,113,373.00 723,085.00 10,528,303 21,200,000

รวมทุกหมวด 0.00 9,979,857.85 1,994,808.59 29,000,000 40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 40,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 1,170,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,152,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 220,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 97,300 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 109,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 390,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 390,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 117,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,880,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,600,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,580,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,660,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 32,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 368,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 620,000 บาท
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 21,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินตามอํานาจหน้าทีและภารภิจถ่าย
โอน  ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา  จํานวน  9,200,000
เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์  จํานวน  12,000,000
ประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณ 2558   ซึงในงบ
ประมาณ 2559  บางรายการ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไม่ต้อง
ตราเป็นเทศบัญญัติ  แต่ในปีงบประมาณ  2560  ให้นํามาตราเป็น
เทศบัญญัติรายจ่ายประจําปีด้วย ตังรับในหมวดเงินอุดหนุนทัวไป ประเภท
เงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์  ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการประชุมครังที 2/2559
 เมือวันที 4 มี.ค.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว4072 ลว. 15 ก.ค.2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 57,960 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 10,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 10,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 16,560 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 124,200 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 218,720 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 140,490 180,480 2,908,800 9.26 % 3,178,010

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 11,520 0 10,000 262.4 % 36,240

เงินประจําตําแหน่ง 0 14,700 19,950 237,600 6.06 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 25,800 49,000 765,684 33.8 % 1,024,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 10,490 2,570 44,100 85.03 % 81,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 203,000 252,000 3,966,184 4,572,350

รวมงบบุคลากร 0 203,000 470,720 6,590,824 7,196,990

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 481,260 -37.66 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 55,000 -45.45 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 10,450 14,000 252,000 -11.9 % 222,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 40,000 25 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 850 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 11,300 14,000 828,260 602,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 420,000 251.14 % 1,474,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าจ้างแรงงาน(บุคคลภายนอก)ในการ
ปฏิบัติหน้าที 0 0 0 1,764,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรัฐพิธี
ต่างๆ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาล 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 10,034 0 300,000 -40 % 180,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 10,034 0 3,039,000 1,939,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 100 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 250,000 0 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 490,000 500,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 39,775.1 25,405.25 700,000 0 % 700,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 180 249 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 425 554 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 8,140.56 0 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 48,520.66 26,208.25 852,000 852,000

รวมงบดําเนินงาน 0 69,854.66 40,208.25 5,209,260 3,893,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะ  เก้าอีทํางานสําหรับสายผู้
บริหารระดับต้น 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 52,000 243,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 52,000 243,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 27,000 0 % 27,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 27,000 27,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 27,000 27,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 272,854.66 510,928.25 11,879,084 11,360,790

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 19,850 23,677 789,720 -30.92 % 545,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 5,400 0 8,000 -75 % 2,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 14,270 32,870 426,708 2.76 % 438,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 3,730 3,630 62,760 -36.42 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 43,250 60,177 1,329,188 1,067,920

รวมงบบุคลากร 0 43,250 60,177 1,329,188 1,067,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 134,274 -40.42 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 -75 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 256,274 192,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 65,000 356.92 % 297,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,466 0 0 % 0

ค่าจ้างแรงงาน(บุคคลภายนอก)ในการ
ปฏิบัติหน้าทีต่างๆ 0 0 0 252,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,466 397,000 367,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 26,000 -42.31 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 121,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,466 774,274 659,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 43,250 63,643 2,103,462 1,726,920

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 316,104.66 574,571.25 13,982,546 13,087,710
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 36,000 0 0 100 % 1,260,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพือการปฏิรูป 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายศูนย์  อปพร. ตําบลโนนสะอาด 
(งานกู้ชีพ  กู้ภัย) 0 0 0 641,400 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 0 0 0 440,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศบาลสําคัญ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบืองต้น 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมจัดตังศูนย์  อปพร.รุ่นที 
4 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 36,000 0 1,316,400 1,550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 0 36,000 0 1,316,400 1,670,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 48,000

ค่าจัดซือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซือหัวฉีดนําปรับฝอยแบบด้ามปืน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 60,000 83,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 60,000 83,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 36,000 0 1,416,400 1,753,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 36,000 0 1,416,400 1,753,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 14,660 21,190 493,080 252.86 % 1,739,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 340 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินประจําตําแหน่ง 0 3,500 3,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 33,000 723.64 % 271,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 90,000 -74.4 % 23,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 18,500 24,690 658,080 2,076,720

รวมงบบุคลากร 0 18,500 24,690 658,080 2,076,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 377,490 -47.02 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 2,400 3,000 66,000 -3.64 % 63,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 2,400 3,000 518,490 323,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 66,000 627.27 % 480,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างแรงงาน(บุคคลภายนอก) 0 0 0 252,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าอาหารกลางวัน 0 0 0 560,000 12 % 627,200

ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กวัดบูรภา
ภิรมย์ 0 0 0 291,200 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมจริยธรรม  การเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมจริยธรรม การเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,509,200 1,387,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 20 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 810,109 -11.86 % 714,060

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 875,109 799,060

รวมงบดําเนินงาน 0 2,400 3,000 2,902,799 2,509,860

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 0 100 % 2,400

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานระดับ 3-6 0 0 0 3,500 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 7,000

ค่าจัดซือโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ้ค) 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 39,500 19,400

รวมงบลงทุน 0 0 0 39,500 19,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 196,560 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 196,560 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 196,560 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,032,000 -2.33 % 1,008,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,032,000 1,008,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,032,000 1,008,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 20,900 27,690 4,828,939 5,613,980

รวมแผนงานการศึกษา 0 20,900 27,690 4,828,939 5,613,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณ
สุข 0 0 0 500,000 -10 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 500,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 130,000 -7.69 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 130,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 630,000 570,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 45,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 45,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 675,000 615,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 675,000 615,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 50,000 40 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 120,000 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 120,000 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 18,470 22,620 431,640 27.95 % 552,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 5,000 326 % 21,300

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 9,400 122,052 4.14 % 127,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 1,500 24,000 -20 % 19,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 18,470 33,520 624,692 761,880

รวมงบบุคลากร 0 18,470 33,520 624,692 761,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 99,300 -59.72 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,200 50,400 42.86 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,200 184,700 147,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 840 % 282,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างแรงงาน(บุคคลภายนอก)ในการ
ปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ในกองช่าง 0 0 0 84,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 900,000 -2.73 % 875,440

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,044,000 1,187,440

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 250 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 255,000 305,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,200 1,483,700 1,639,440

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 2,400 0 % 2,400

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 14,000

ค่าจัดซือเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าจัดซือโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 0 0 0 2,600 -100 % 0

โครงการจัดซือเต็นท์  เก้าอี โต๊ะ หมู่ที 2 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดซือเต็นท์  เก้าอี โต๊ะ หมู่ที 4 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครือง GPS 0 0 0 0 100 % 35,000

ค่าจัดซือเครืองมืออุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
ลูกบาศก์คอนกรีต 0 0 0 0 100 % 35,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 241,000 196,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้งรางระบายนําเสีย  หมู่ที 
4 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที  9 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที 3 0 0 0 275,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 447,000

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 442,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายคุ้ม
โนนทอง  หมู่ที 6 0 0 0 182,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  8 0 0 0 0 100 % 251,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 316,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 0 0 0 288,000 -21.18 % 227,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 0 0 0 173,000 23.12 % 213,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 434,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 255,000

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําเสีย  หมู่
ที  8 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลาน  คสล.เอนก
ประสงค์  หมู่ที 7 0 0 0 173,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม คสล. 
1 ชัน 0 0 0 0 100 % 377,000

โครงการขยายไหล่ทาง  คสล. หมู่ที 1 0 0 0 274,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่
บ้าน  หมู่ที 8 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําเสียภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 1 0 0 0 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้ายคัตเอาท์ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร  
หมู่ที 5 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 1 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางานภายใน
สํานักงานหลังใหม่ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาล 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 330,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพหอกระจา
ยข่าวประจําหมู่บ้าน หมู่ที 7 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการเพิมป้ายจราจรในเขตชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,505,000 4,062,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,746,000 4,258,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 200,000 39 % 278,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 278,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 278,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 18,470 38,720 5,054,392 6,937,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาล 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะ
เพือชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการ
ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 410,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 410,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 0 410,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 18,470 38,720 5,054,392 7,347,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เทศบาลพบประชาชน  ประจําปี  2559 0 0 0 20,000 -100 % 0

อบรมเพือเพิมศักยภาพให้กับคณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 140,000 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 0 90,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 140,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 0 0 0 275,000 -41.82 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 275,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 82,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 82,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 357,000 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 357,000 160,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา/งานประเพณี 0 0 0 430,000 -18.6 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 430,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 430,000 350,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 87,500 0 % 87,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 117,500 87,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 117,500 87,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 547,500 437,500

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 904,500 597,500

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกําจัดวัชพืชในหนองนํา
สาธารณะ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์วัคซีนป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์ปีก 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการปลูกแตงไทย (จัด
งานแตงไทยโนนสะอาด) 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพือเพิม
ผลผลิต 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอดิบ
เพือบริโภคในครัวเรือน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการผลิตพริกปลอดภัย
ให้ผลผลิตสูง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเลียงเป็ดเทศ 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมการเพาะพันธุ์ปลา 0 0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการอบรมเพาะพันธุ์ปลา 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพือเพิม
ผลผลิต 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 270,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 300,000 140,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 300,000 140,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิงแวด
ล้อม

0 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 70,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 0 70,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 300,000 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 6,140 0 96,987 4.44 % 101,290

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 39,800 % 7,980,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 20,000 6,764 % 1,372,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 7,000 0 120,000 0 % 120,000

สํารองจ่าย 0 0 0 606,236 -17.52 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 135,000 0 % 135,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 580,000 -35.17 % 376,000

รวมงบกลาง 0 13,140 0 1,578,223 10,585,090

รวมงบกลาง 0 13,140 0 1,578,223 10,585,090

รวมงบกลาง 0 13,140 0 1,578,223 10,585,090

รวมแผนงานงบกลาง 0 13,140 0 1,578,223 10,585,090

รวมทุกแผนงาน 0 404,614.66 640,981.25 29,000,000 40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอ ชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,360,790 บาท
งบบุคลากร รวม 7,196,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 27,600 บาท /รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆ
ละ 15,180 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ
ละ  3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท รองนายกจํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 9,660 บาท ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท/รองประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 12,420 บาท   สมาชิกสภาฯ ตังไว้ 10 คน  เดือน
ละ 9,660 บาท/คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน   ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุม กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,572,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,178,010 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล  ทีสังกัดสํานัก
งานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  ในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,240 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงิน
เพิมตามคุณวุฒิ เงินเพิม พ.ส.ร. ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)ที
สังกัดสํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนและตังไว้เงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกา
ศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ และประเภท
วิชาการ ระดับเชียวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,024,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด สํานักงาน
ปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
ของเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,600 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ทีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล ตามประกาศ  กท.จ
.ขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 3,893,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 602,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่าย
อืน ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558            

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 222,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของสํานักปลัด  ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 1,939,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,474,800 บาท

 2.1.1 ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก 
                ตังไว้ 1,176,000  บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น คนงานทัวไป/คนสวน  เจ้าหน้าที
รักษาความปลอดภัยสํานักงาน/คนงานประจํารถขยะ/แม่บ้านฯลฯตัง
ไว้  14  คนๆละ7,000 บาท/เดือน    2.1.2 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน    
ตังไว้  150,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหารตลอดจนบุคคลอืนๆซึงได้รับคําสั ง
ให้ปฏิบัติหน้าทีให้กับทางเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองกับ
การฝึกอบรม สัมมนา รวมทังค่าเอกสารทีเกียวข้องกับการอบรม       
2.1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    ตังไว้  30,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทีเป็นตัวแทน
ประชาคม ตัวแทนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน   
 ในการปฏิบัติหน้าทีเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคาเพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานให้กับตัวแทนประชาคม และพนักงานส่วนตําบลทีได้
รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง ทังนี ผู้ทีเป็นพนักงานเทศบาลจะต้องไม่เป็นผู้ซึง
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าทีตรวจการจ้างและหรือควบ
คุมงานก่อสร้างในหน่วยงานทีตนสังกัดตลอดจนค่าตอบแทนคณะ
กรรมการในการสอบคัดเลือก สรรหา พนักงานเทศบาล  2.1.4 ค่าวารสาร
และสิงพิมพ์    ตังไว้  30,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆของสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาดซึงได้จัดซือในนามของเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น หนังสือ
พิมพ์ หนังสือต่างๆของหน่วยงานของรัฐทีจัดทําขึนในวาระต่างๆ หนังสือ
ส่งเสริมด้านวิชาการ เป็นต้น   2.1.5 ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ    ตัง
ไว้  30,000  บาท 
  -ค่าเข้าปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ เข้าเล่มวารสารของ เทศบาลตําบล เข้า
เล่มข้อบัญญัติต่างๆ แผนพัฒนาตําบลสามปี แผนดําเนินงาน แผน
ยุทธศาสตร์ตลอดจนแผนต่างๆทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการ       
2.1.6 ค่าเช่าทรัพย์สิน    ตังไว้  28,800  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ไว้สําหรับถ่ายเอกสารของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด     2.1.7 ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์    ตังไว้ 
 30,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์  ในเขตตําบลโนนสะอาด  โดย
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล        
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกียวเนืองกับการเลียงรับรองและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับ
การเลียงรับรอง เพือเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที
มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการอืนและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
ร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตลอดจนการจัดประชุม ซึงเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดได้จัดขึน เช่น การประชุมประชาคมตําบล การประชุม
กลุ่มอาชีพ ตลอดจนการจ่ายเป็นค่าอาหารเครืองดืมต่างๆเพือใช้ในการ
เลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะอนุกรรม
การ ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กลุ่ม
เอกชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในโอกาสและการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เป็นต้นที
เทศบาล  ตําบลโนนสะอาดได้จัดให้มีขึน หรือทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาดได้ดําเนินการ
ซึงเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆทังทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนิน
การเองหรือร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
 -เพือใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพือให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาด  และ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสจําเป็น และมี
ความสําคัญ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ยาน
พาหนะและขนส่งของเทศบาล ค่าบํารุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล/สนาม
หญ้า/สนามกีฬาเอนกประสงค์ เช่น ประดับตกแต่ง ถมทราย หรือตลอดจน
ซ่อมแซมอืนๆ  เกียวกับสนามของเทศบาล/เครืองเล่น/เครืองออกกําลัง
กาย/สนามกีฬาเอนกประสงค์/สวนสุขภาพ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน โดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้แล้วหมดไป สินเปลือง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ และอืน ๆ และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุทีใช้ทําความสะอาด และ
อุปกรณ์อืน ๆ และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  นํา
มันเบรค  ยางนอก-ใน  และอืน ๆ        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิล
  ดีเซล  นํามันเครือง  และอืน ๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์ม  ล้างอัดขยาย
รูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ และ
อืน ๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิมเติม และจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอืน ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 852,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสถานีสูบนําที
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

        -เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

  -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  อากรแสตมป์ และอืน ๆ 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้บริการ  ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ  ดาว
เทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการและอืนๆ

งบลงทุน รวม 243,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 243,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง  โทรโข่ง(ราคาตามท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเครืองพิมพ์  เครืองสํารอง
กระแสไฟฟ้า  พร้อมโต๊ะและเก้าอีสําหรับสํานักปลัดฯลฯ   (ราคาตามท้อง
ตลาด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหัน  เพือเป็น
ค่าดําเนินโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอชุมแพ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
3616 ลว.24 มิย.59 เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

งานบริหารงานคลัง รวม 1,726,920 บาท
งบบุคลากร รวม 1,067,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,067,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 545,520 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาลทีสังกัดกอง
คลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิม
ตามคุณวุฒิ ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล) ทีสังกัดกองคลัง เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
ขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและตังไว้เงิน
ทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับ
แต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกาศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษและประเภท
วิชาการชํานาญการ โดยให้ได้รับตามประกาศ ก.จ. และก.ท. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,500 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  ตัง
ไว้ 3 อัตรา ได้แก่ ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ ผช.จนท.จัดเก็บราย
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล   และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการเรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่นลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล  และระเบียบ หนังสือสังการที
เกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 659,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่าย
อืน   ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558          

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการส่วนท้องถิน(พนักงานเทศบาล)พนักงานจ้างนอกเวลาราชการ,วัน
หยุดราชการทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองคลัง ให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว
1318 ลว.4 ก.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 367,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 297,000 บาท

2.1.1  ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก  ตังไว้        252,000      บาท
         -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีคนงานทัว
ไป ตังไว้ 3 อัตราเป็นเวลา 12 เดือนๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน 252,000
 บาท       
2.1.2  ค่าลงทะเบียน                      ตังไว้  40,000      บาท 
          - เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับข้าราชการส่วนท้อง
ถิน(พนักงานเทศบาล)หรือผู้ทีได้รับคําสังให้เข้ารับการอบรมสัมมนาตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการอบรมสัมมนา ฯลฯ
2.1.3   ค่าธรรมเนียม               ตังไว้    5,000      บาท 
          -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดถูกเรียกเก็บ
เมือได้รับบริการต่าง ๆเช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมที
ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บ,ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที  ด้านการเงินการ
คลัง พัสดุ  จัดเก็บรายได้ ซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองคลังเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  และได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2555   และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน โดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วหมดไป สินเปลือง  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ และอืน ๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุรถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ สายโซ่รถตลับลูกปืน น๊อต และสกรูฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถจักรยานยนต์ หรือ
อืนๆ เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด  นํามันเตา ถ่าน แก๊ซหุง
ต้ม นํามันจารบี นํามันเครืองฯลฯทีใช้ในภารกิจหรือกิจกรรมอืนๆทีเกียว
เนืองกับการปฏิบัติหน้าทีของกองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าไม้อัด ค่าสี ค่าวัสดุ
ต่างๆ เช่น ตะปู สี พู่กัน ตลอดจนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ในการเขียน
ป้าย ติดตังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานต่างๆของทางราชการและ
เทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิมเติม และจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอืน ๆ  และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,753,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,260,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้กับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ  ของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น พนักงานประจําหน่วยดับเพลิง  พนักงานประจําหน่วยกู้
ชีพ ตังไว้  15  คนๆละ7,000 บาท/เดือน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
-  โครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน)  เทศกาลปีใหม่ 
    ตังไว้  30,000  บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กัน)เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5
/ว1634 ลว.22 กย.57      
-  โครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน)  เทศกาลสงกรานต์ 
    ตังไว้  30,000  บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กัน)เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634
 ลว.22 กย.57        

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.3/ว
 2826 ลว. 17 ก.ย.2553

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจัดซือเวชภัณฑ์สําหรับงานการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท
2.2.1 สายดับเพลิง         ตังไว้    40,000        บาท 
        - เพือจัดซือสายดับเพลิง  ขนาด  2  นิว จํานวน 2 ม้วนๆ ละ 20
 เมตร และ ขนาด  1.5  นิว จํานวน 2 ม้วนๆละ 20 เมตร        
2.2.2 ไฟสปอร์ทไลท์        ตังไว้    5,000         บาท 
         - เพือจัดซือไฟสปอร์ทไลท์ ขนาด 250  วัตท์  จํานวน 4  อัน        
2.2.3 หัวฉีดแบบด้ามปืน    ตังไว้    25,000        บาท 
        - เพือจัดซือหัวฉีดแบบด้ามปืน  จํานวน 1 อัน  

2.2.4 อุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการดับเพลิง   ตังไว้  20,000  บาท 
  - เพือจัดซืออุปกรณ์ซ่อมเครืองดับเพลิงในงานป้องกัน เช่น ข้อต่อแยก 3
 ทาง,ขวานใช้ในงานป้องกัน,จอบ,เสียม และอุปกรณ์อืนๆ 
 ซึงอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ทีใช้ในการดับเพลิง  และของทีมีอยู่ตาม
ท้องตลาดไม่สามาถใช้แทนกันได้        

งบลงทุน รวม 83,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 25,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับอาคารศูนย์
ป้องกันฯ ขนาด 12000 บีทียู จํานวน  1   เครือง (ราคาตามท้องตลาด)
ค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง ขนาด
กว้าง 3 เมตร สูง 2  เมตร จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 10,000  บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 48,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง  จํานวน 4  ชุด ชุด
ละ  12,000 บาท  เป็นเงิน  48,000 บาท  ประกอบด้วย หมวก เสือดับ
เพลิง  ถุงมือกันความร้อน  กางเกง  รองเท้าบูทกันความร้อน  ฯลฯ (ราคา
ตามท้องตลาด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,613,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,076,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,076,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,739,880 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน บุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 ส.ค.2559 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ และประเภท
วิชาการชํานาญการ โดยให้ได้รับตามประกาศ ก.จ. และก.ท. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 271,800 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816/ว1507 ลว. 3 ส.ค
.2559   และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,040 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ทีสังกัดกองการศึกษาเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816/ว1507 ลว. 3 ส.ค.2559   

งบดําเนินงาน รวม 2,509,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 323,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่าย
อืน ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ กอรปกับโครงการ ขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการให้บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ของพนักงานกองการ
ศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 1,387,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 480,000 บาท

2.1.1  ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก      ตังไว้    420,000    บาท 
         -เพือจ่ายเป็นค่าแรงงาน(บุคคลภายนอก)ปฏิบัติหน้าทีแม่บ้านให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  และจ่ายเป็น
ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา ตังไว้  5
  คนๆละ 7,000 บาท ต่อเดือน  รวมเป็นเงิน 420,000 บาทต่อปี

2.1.2  ค่าลงทะเบียน                          ตังไว้    60,000      บาท 
         -เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนค่าเอกสารการลงทะเบียน สัมมนา ฝึก
อบรม ค่าหนังสือเกียวกับการฝึกอบรม สําหรับพนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจน
บุคคลอืนซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานหน้าที อบรม ให้กับเทศบาลตําบล
โนนสะอาด กองการศึกษา         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ครูผู้ดูแล
เด็ก  ครูพีเลียงเด็ก เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองการศึกษา  เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  และได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 627,200 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีรับโอน
จากส่วนราชการอืน ดังนี ทังนีการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918 ลว.16 มิ.ย.2552  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.4/ว 1507  ลว. 3 ส.ค.2559
      
        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ตังไว้  392,000  บาท 
 - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1 ทีได้รับจัด
สรรทังหมด 70 คนๆละ 20 บาท ตังไว้ 280 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ 

          งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2559 (1 พ.ย.59-15 พ.ค.60) ตังไว้ 140
 วัน เปิดเทอม 140 วัน        
          งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2560 (16พ.ค.60-31 ต.ค.60) ตังไว้ 140
 วัน เปิดเทอม 140 วัน        
         2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์   ตังไว้  235,200  บาท 
  - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์  หมู่ที 2 ทีได้รับจัด
สรรทังหมด 42 คนๆละ 20 บาท  ตังไว้ 280 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวด
คือ
                    งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2559 (1 พ.ย.59-15 พ.ค.60) ตัง
ไว้ 140 วัน เปิดเทอม 140 วัน
                    งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2560 (16พ.ค.60-31 ต.ค.60) ตัง
ไว้ 140 วัน เปิดเทอม 140 วัน        

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดงานประเพณีตรุษ
ไทย ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร ม.7-8 ประจําปี 2560
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โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560
โครงการส่งเสริมจริยธรรม  การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริมจริยธรรม การ
เรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอบรมให้ความรู้แก่นัก
เรียนในพืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด ประจําปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม วี
ดีโอ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด กล้องถ่าย
รูป และครุภัณฑ์อืนๆของกองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 799,060 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
         -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน โดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วหมดไป สินเปลือง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ และอืน ๆ และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุทีใช้ทําความสะอาดและ
อุปกรณ์อืนๆ และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่
เกิน  5,000  บาท (สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 714,060 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้สถานศึกษาทีสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ)ในเขตเทศบาลตําบล
โนนสะอาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีรับโอนมาจากส่วนราชการอืน ดัง
นี(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/ว1507 ลว.3 ส.ค.2559
       1. โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ         ตังไว้        235,700    บาท 
        จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทัง
หมด 123 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ 
         งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2559(1พ.ย.59-31 มี.ค.60) ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.59-15พ.ค.59)          งวด
ที 2 ภาคเรียนที 1/2560(16 พ.ค.60-10 ต.ค. 60)ตังไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.60-31ต.ค.60)        
        2. โรงเรียนบ้านโนนลาน        ตังไว้        120,730    บาท 
        จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทังหมด 63
 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ 
          งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2559(1พ.ย.59-31 มี.ค.60)  ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.59-15พ.ค.59)
          งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2560(16 พ.ค.60-10 ต.ค. 60)ตังไว้ 115
 วันเปิดเทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.60-31ต.ค.60)       
        3. โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว    ตังไว้    126,470    บาท 
       จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทังหมด 66
 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ        งวดที 1 ภาค
เรียนที 2/2559(1พ.ย.59-31 มี.ค.60)    ตังไว้ 145 วันเปิดเทอม 100
 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.59-15พ.ค.59)       งวดที 2 ภาคเรียน
ที 1/2560(16 พ.ค.60-10 ต.ค. 60)ตังไว้ 115 วันเปิดเทอม100วันปิด
เทอม15 วัน(11ต.ค.60-31ต.ค.60)       
        4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตังไว้  144,460   บาท จัด
สรรให้เด็กทังหมด 70 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 280วัน โดยจัดสรรเป็น 2
 งวด คือ     
                   งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2559(1พ.ย.59-15 พ.ค. 60)   ตัง
ไว้ 140 วัน        
       งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2560(16 พ.ค.60-30 ต.ค. 60)ตังไว้ 140
 วัน        
        5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์     ตังไว้    86,700   บาท 
 จัดสรรให้เด็กทังหมด 42 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 280วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวด คือ 
                   งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2559(1พ.ย.59-15 พ.ค. 60)    ตัง
ไว้ 140 วัน             งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2560(16 พ.ค.60-30 ต.ค
. 60)ตังไว้ 140 วัน        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิมเติม และจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอืน ๆ  และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
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งบลงทุน รวม 19,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 2,400 บาท
 -เพือจ่ายเป็นจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  ตัว  (ราคาตามท้องตลาด)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 7,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นจัดซือตู้สําหรับเก็บเอกสารจํานวน 1 หลังๆ
ละ  7,000  บาท  (ราคาตามท้องตลาด)
ค่าจัดซือโต๊ะ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานสายผู้บริหารระดับ
ต้น จํานวน 1 โต๊ะ  (ราคาตามท้องตลาด)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,008,000 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาทีสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  ในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ดังนี"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน"        
        - โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ       ตังไว้        492,000        บาท 
- จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100% 
ตังไว้ 123 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ 
           งวดที1ภาคเรียนที 2/2559 (1พ.ย.59-31มี.ค.60) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน    
                         งวดที2ภาคเรียนที 1/2560 (16พ.ค.60-31ต.ค.60
)ตังไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน        
        - โรงเรียนบ้านโนนลาน        ตังไว้        252,000        บาท 
- จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100% 
ตังไว้ 63 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ 
                        งวดท1ีภาคเรียนที 2/2559 (1พ.ย.59-31มี.ค.60) ตัง
ไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน
                        งวดท2ีภาคเรียนที 1/2560 (16พ.ค.60-31ต.ค.60)ตัง
ไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน    
 
        - โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว   ตังไว้      264,000     บาท 
- จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100% 
ตังไว้ 66 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ 
            งวดที1ภาคเรียนที 2/2559 (1พ.ย.59-31มี.ค.60) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน    
            งวดที2ภาคเรียนที 1/2560 (16พ.ค.60-31ต.ค.60)ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข จํานวน 450,000 บาท

 - เพือใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ประจําปี 2560
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
        2.1.1 โครงการกําจัดลูกนํายุงลาย   ตังไว้  120,000   บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดลูกนํายุงลายและนํายากําจัดยุงลายตามรายการ ดังนี 
      1.จัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย    2.จัดซือนํายาฉีดพ่นกําจัดลูกนํายุง
ลาย    3.จัดซือนํามันเบนซินเติมเครืองพ่นหมอกควันและ    นํามันโซล่า
เพือผสมนํายากําจัดลูกนํายุงลาย       

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
- อุดหนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตังไว้ 6 หมู่
บ้าน หมู่ที 1,2,3,4,7,8 เพือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัด
สรรเป็นค่าดําเนินงานของอสม.ในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  หมู่บ้าน
ละ 7,500 บาท  และเพือให้อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม
ได้แก่ - การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข   -การแก้ไขปัญหาสาธารณ
สุขในเรืองต่างๆ - การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท

1.1.1      อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ      ตังไว้  40,000  
บาท
 เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ติดเชือ H.I.V.  อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2560        
1.1.2      อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ    ตังไว้  10,000  บาท
 เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต  ดวงตา  และ
อวัยวะ  ประจําปีงบประมาณ  2560  อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2560        
1.1.3      อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น   ตังไว้ 
 20,000  บาท
 เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2560     เงินอุดหนุนตามข้อ 1.1.1 -
 1.1.3   ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3616 ลว.24 มิย.59   เรืองระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ
.ศ.2559         

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,937,720 บาท
งบบุคลากร รวม 761,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,280 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาลทีสังกัดกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิม
ตามคุณวุฒิ ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล) ทีสังกัดกองช่าง เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
ขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและตังไว้เงิน
ทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับ
แต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกาศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ และประเภท
วิชาการ ระดับเชียวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,100 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น   เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,200 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัดกองช่าง เทศบาล   ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 1,639,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่าย
อืน  ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการส่วนท้องถิน (พนักงาน
เทศบาล) ลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้
บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองช่างให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 1,187,440 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 282,000 บาท
        1. ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก     ตังไว้    252,000    บาท 
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีคนงานทัว
ไป ตังไว้ 3 อัตราเป็นเวลา 12 เดือนๆละ 7,000 บาท  
    
        2. ค่าธรรมเนียมหรือลงทะเบียน     ตังไว้     30,000    บาท 
   - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองช่าง        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที พนักงาน  ลูกจ้าง  และ
บุคคลซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด  และได้รับ
คําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555   และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 875,440 บาท
           -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี
  
          1.  รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตังไว้ 
 100,000  บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือวัสดุต่างๆทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล  
         2.  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทางทุกประเภท    ตังไว้  625,440  
บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทางหรือซ่อมแซมทางทุกประเภททีอยู่ในเขต
พืนทีเทศบาลเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมทังเป็นค่า จ้าง
เหมา ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทางทีเป็นงานบํารุงรักษาทางทีเป็น
งานบํารุงรักษาปกติ งานบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา งานบํารุงรักษาพิเศษ
และงานซ่อมฉุกเฉิน ตามวิธีการบํารุงรักษาทางแต่ละลักษณะผิวทาง
กําหนด    
        3.  ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  ตังไว้ 
 50,000  บาท 
 -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล รวมทังระบบประปาทีได้รับ
ถ่ายโอนภารกิจซ่อมแซมบํารุงรักษา เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมทังค่าจ้าง
เหมาดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ระบบสามารถใช้งานได้ 
        4.  ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า   ตังไว้ 
 100,000  บาท 
 -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า สถานีบ้านโนนหัน หมู่ที 6และส่วนประกอบของสถานีสูบนํา เช่น 
คลองส่งนํา เครืองสูบนํา โรงแพ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวมทังเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมด้วย        
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึก
พิมพ์ หมึกโรเนียว หมึกคอมพิวเตอร์ ค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ์ต่างๆและ
อุปกรณ์อืนๆทีเกียวกับการปฏิบัติงนของกองช่าง เช่น ตรายาง แฟ้ม สมุด
บัญชี ลวดเย็บกระดาษ เม๊ก คลิป  กระดาษคาร์บอน สมุดประวัติข้า
ราชการ พนักงานจ้าง ซอง ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
วิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชินส่วนวิทยุ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชุดโคมไฟ
สาธารณะ ทีใช้งานตามอํานาจหน้าทีของ เทศบาลตําบลโนน
สะอาด เช่น บํารุงรักษา หรือซ่อมแซม หรือติดตังไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้าน
หรือตามกิจกรรมทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดให้มีขึน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรถกระเช้าไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น๊อต และสกรู กระจกมองข้าง กันชน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ ( รถกระเช้า
ไฟฟ้า )  หรืออืนๆ เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันจารบี    นํามัน
เครือง ฯลฯ ทีใช้ในภารกิจหรือกิจกรรมอืนๆทีเกียวเนืองกับการปฎิบัติหน้า
ทีของส่วนกองช่าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าไม้อัด ค่าสี ค่าวัสดุ
ต่างๆ เช่น ตะปู สี พู่กัน ตลอดจนค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกในการเขียน
ป้าย ติดตังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานต่างๆของ
ทางราชการและเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือแผ่นบันทึกข้อมูลในสํานักงาน,หมึก
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล
 แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิบ เมาส์ เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล เช่น แบบดิสเกตต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคอล เครืองอ่าน
สัญญาณซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ตลอดจนวัสดุอืนที
จําเป็นสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 4,258,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับระดับอํานวยการ  จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท(ราคาตามท้องตลาด)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สําหรับเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้  ตู้
ละ 7,000 บาท รวมเป็น  14,000  บาท(ราคาตามท้องตลาด)
ค่าจัดซือเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี  สําหรับใช้งานด้านต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด(ราคาตามท้องตลาด)
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ค่าจัดซือโต๊ะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานระดับอํานวย
การ    จํานวน 1  ตัว ราคา 10,000 บาท(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือเครือง GPS จํานวน 35,000 บาท

 -เพือจัดซือเครือง  GPS  จํานวน 1 เครือง
ค่าจัดซือเครืองมืออุปกรณ์เก็บตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต จํานวน 35,000 บาท

   -เพือจัดซือเครืองมืออุปกรณ์เก็บตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต  1 เครือง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,062,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 4 จํานวน 447,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายสงวน ถึงบ้านนายบุญ (คอ
สะพาน) บ้านโนนลาน หมู่ที 4 ระยะทางยาว 0.145 กม.  ผิวจราจร คสล
.  กว้าง 4.00 ม.  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50  ม. หนา 0.15  ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 9 จํานวน 442,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมพร  บุดดาซุย ถึงบ้านนาย
สะอาด บุญรอด บ้านมิตรภาพ หมู่ที 9  ยาว 0.145 กม. ผิวจราจร คสล
.   กว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.  หนา 0.15 ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  8 จํานวน 251,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสม อุดทาเวียง ถึงบ้านนาง
สุนันท์ มาตุ้ม บ้านโนนเรียน หมู่ที 8 ยาว 0.100 กม.  ผิวจราจร คสล
.  กว้าง 4.00 ม.  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50  ม. หนา 0.15  ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 จํานวน 316,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายพวน เพชรเทศ ถึงบ้านนายสม
ศรี  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 1  ยกระดับ(ทับเส้นเดิม) นําท่วม
ขัง  ยาว  0.100  กม. กว้าง 5.00 ม.  หนา 0.15  ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 จํานวน 227,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายวิไล คําโม้ ถึงบ้านนายกัณหา บ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที  ระยะทางยาว 0.050  กม.  ผิวจราจร คสล
. กว้าง 5.00 ม.  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50  ม. หนา 0.15  ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 จํานวน 213,000 บาท
-เพือก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านหนองบัว  หมู่ที 3  ถึงบ้านเหมือ
ดแอ่ หมู่ที 2   ระยะทางยาว 0.070  กม.  ผิวจราจร คสล.  กว้าง 5.00 ม
.  ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50  ม. หนา 0.15  ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 จํานวน 434,000 บาท
    -เพือก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาเอนกประสงค์ ถึง บ้านนายเปียง ตา
ประดับ (ถนนประชาอุทิศ) บ้านแสนสุข หมู่ที 5   ความยาว
รวม 0.127 กม. ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 จํานวน 220,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเปลียน ถึง ลํานําเชิญ บ้านสนาม
บิน หมู่ที 7  ยาว 0.070 กม.  ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม.  ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ  0.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 3 จํานวน 255,000 บาท
   -เพือก่อสร้างถนนลงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร (ลําห้วยชัน)  บ้านหนอง
บัว  หมู่ที 3 จากฝายนําล้น ถึง นานายแปร  สิมมา (ฝังตะวัน
ตก) ยาว 1.000 กม. กว้าง 3.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.10  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร นานายทัย  ต่อศักดิ (ฝัง
ตะวันออก)ยาว 1.000 กม. กว้าง 3.00 ม.  หนาเฉลีย 0.10  ม.  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบม. ลงหินคลุกทังสองฝัง  รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 6 จํานวน 150,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนนลงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร บ้านสมบูรณ์สุข หมู่ที 6 จาก
ถนนมะลิวัลย์  เชือมบึงห้วยแย้  ยาว 1.000 กม.  กว้าง 35.00  ม
.  หนา  0.10   เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบล
โนนสะอาดกําหนด
โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม คสล. 1 ชัน จํานวน 377,000 บาท
 -เพือก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม คสล. 1 ชัน ของสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  สําหรับพนักงาน คนพิการ และผู้มาติดต่อ
ราชการ  จํานวน 7  ห้อง มีทางลาดสําหรับคนพิการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างป้ายคัตเอาท์ จํานวน 200,000 บาท
   -เพือก่อสร้างป้ายคัตเอาท์ ประชาสัมพันธ์  จํานวน 2 จุด  รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 330,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบล
โนนสะอาดกําหนด
โครงการเพิมป้ายจราจรในเขตชุมชน จํานวน 100,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าป้ายจราจร  ป้ายบอกทาง ในเขตชุมชน และตามถนน
สาย ขก 2105  แยกทางหลวงหมายเลข 12  บ้านเหมือดแอ่  ถึงบ้านแสน
สุข  ตลอดจนป้ายบอกถึงการเข้าสู่เขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด

งบเงินอุดหนุน รวม 278,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 278,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 278,000 บาท
     1. โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง   หมู่ที 1  
          ตังไว้     178,000     บาท 
          -เพือติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเส้นรอบหมู่
บ้าน                บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 1        
     2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร หมู่ที 2  
         ตังไว้      100,000  บาท 
          -เพือขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร  พร้อมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ  จากบ้านนายบุญสงค์  รีชมรัตน์  บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที  2        
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล จํานวน 350,000 บาท
  -เพือใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะเช่นค่าเช่า
สถานทีทิงขยะ/ค่าฝังกลบขยะ/ค่าสารกําจัดกลินและแมลง  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอันเกียวเนืองกับการจัดการขยะ เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมี
ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะเพือชุมชน จํานวน 30,000 บาท

    -เพือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะเพือชุมชน
โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล จํานวน 30,000 บาท
     -เพือใช้จ่ายในโครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะรีไซเคิล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเพือจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.2561-2563)  ประจําปี 2560  ในระดับหมู่
บ้าน  ชุมชน  และตําบล  พร้อมทังประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับอําเภอ
และจังหวัด เพือนําแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว0600 ลว.29 มค.59  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856   ลว.12 มีค.53  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  11:20:46 หน้า : 24/29



งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท

1.1.1 อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตังไว้   30,000  บาท
        - เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2560  สําหรับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2
/ว3616  ลว.24 มิย.59  ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.3/ว1102 ลว.1 ก.ค.57
    
1.1.2  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  ตังไว้   40,000  บาท 
          - เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อําเภอ
ชุมแพ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สําหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอชุมแพ (ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลว.24 มิย.59 ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.3/ว1102 ลว.1 ก.ค.57        
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 160,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาซึงทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัด
ขึน ซึงหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที เงินรางวัล  พิธี
เปิด-ปิด ค่ากรรมการ ค่าอาหาร ค่าสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในเขต
เทศบาล เพือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนรวมทังค่าใช้จ่ายทีเทศบาล
ได้จัดส่งทีมเข้าร่วมหรือสนับสนุน กีฬาในโอกาสต่างๆทีพนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี        1.     โครงการแข่งขัน
กีฬาชนแดนเกมส์           ตังไว้  10,000      บาท 
 2.     กีฬาท้องถินเกมส์
         ตังไว้  50,000      บาท 
 3.     โครงการกีฬามวลชนต้านยาเสพติด             ตังไว้  100,000
     บาท 
 ซึงหมายความรวมถึงกีฬาทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดขึน เพือส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของชุมชน กีฬาเยาวชน ทีเทศบาลส่งเข้าแข่งขันหรือจัดให้
การแข่งขัน ทังนีรวมถึงค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน นักกีฬา
หรือนักกรีฑา  ค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือ
กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  และค่าใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการแข่งขันกีฬา ซึงค่าใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามจําเป็นและประหยัด  ทังในและนอกเทศบาล ให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4
/ว2589 ลว.3 ส.ค. 2547        

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 437,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา/งานประเพณี จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีต่างๆในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานทีค่า
เงินรางวัล ขบวนแห่  ค่าจ้างเหมาบุคคล  ภายนอกในการดําเนินการที
เกียวเนืองกับงานศาสนา งานประเพณีท้องถิน  ประกอบด้วย 
       -   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ   
           ตังไว้ 150,000 บาท 
           - เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ปี 2560  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ที มท
 0808.4/ว 3722 ลว. 10 ส.ค.2555        
        -   โครงการจัดงานวันลอยกระทง  
 ตังไว้ 200,000 บาท 
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี 2560
  โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 3722                ลว. 10  ส
.ค.2555        
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งบเงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 87,500 บาท
     1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
         ตังไว้        20,000        บาท 
         - เพืออุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ  ประเพณี
ผูกเสียว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี 2559   (ประจําปีงบ
ประมาณ  2560)        
     2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
         ตังไว้  7,500      บาท 
         - เพืออุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560   อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น        
     3.   อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
           ตังไว้  60,000      บาท 
           - เพืออุดหนุนโครงการจัดงานกาชาดประจําปี  รวมของดี เมือง
ชุมแพ  ประจําปี 2560  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เงินอุดหนุนตาม
ข้อ 1.1.1 - 1.1.3   ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3616 ลว.24 มิย.59 
  เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559        

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการปลูกแตงไทย (จัดงานแตงไทยโนนสะอาด) จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการปลูกแตงไทย (จัดงานแตงไทยโนน
สะอาด)
โครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพือเพิมผลผลิต จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพือเพิมผลผลิต
โครงการอบรมเพาะพันธุ์ปลา จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพาะพันธุ์ปลา
โครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพือเพิมผลผลิต จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพือเพิมผลผลิต
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
  -เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กระถาง
ต้นไม้ ไม้ประดับ    ถุงมือ รองเท้าบู๊ตฯลฯ  

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  11:20:46 หน้า : 27/29



งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 35,000 บาท
เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" เพีอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว
1060 ลว. 31 พ.ค.59
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิงแวด
ล้อม

จํานวน 35,000 บาท

เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" เพีอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว
1060 ลว. 31 พ.ค.59

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,585,090 บาท
งบกลาง รวม 10,585,090 บาท
งบกลาง รวม 10,585,090 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 101,290 บาท
-เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว9 ลว.22 มค.57 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และหนังสือสํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว81 ลว.10 กค.57

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,980,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  ทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังขีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงิน
เบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว ตามแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของอปท. ในส่วนของ
เงินอุดหนุนทัวไป สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท0891.3/ว
 1502 ลว. 2 สค.59  รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  11:20:46 หน้า : 28/29



เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,372,800 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ  สําหรับรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้
แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึนทะเบียน เพือขอรับเบียความพิการไว้กับ อปท.แล้ว  โดยคนพิการที
มีสิทธิจะได้รับเบียคนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมือ 25 พย
.57) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ อปท.(ฉบับที 2) พ.ศ.2559 รวม
ถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
  -เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ สําหรับรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ
ถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
ครบทัง  12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว4072 ลว.15 กค 59  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ อปท. พ.ศ
.2548 ข้อ 16,17 ตังงบประมาณไว้ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
   -เพือจ่ายต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และจ่ายเพือกรณีฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0313.4/ว667  ลว.12 มี.ค. 45  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456 ลว.19 มิ.ย.58 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิ.ย.59  โดยการช่วย
เหลือให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน  สถานะทางการเงิน
การคลัง  ของ อปท.ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียว
ข้องโดยเคร่งครัด ซึงเมือสาธารณภัย อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ทันทีภายใต้กรอบอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรอให้มีประกาศ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 135,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถินเทศบาลตําบล
โนนสะอาด ตามสัดส่วนเงินสมทบ  เทศบาลขนาดเล็ก สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าหลักสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 376,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2500  มาตรา 6  และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546  ข้อ 8   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินส่งเงินสมทบกองทุนฯ (กบท. ) เทศบาลในอัตราร้อย
ละ 2  ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560   โดยไม่ต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 101,290

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,980,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

376,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,372,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 127,100 271,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 19,200 23,040

เงินเดือนพนักงาน 552,280 1,739,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 101,290

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,980,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

376,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,372,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,463,000 1,861,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 38,240 59,540

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 121,500 163,740

เงินเดือนพนักงาน 3,723,530 6,015,690

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 378,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 145,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

380,000 620,000

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  11:21:21 หน้า : 2/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 72,000 63,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 282,000 480,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
เงินรางวัล

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา/งานประเพณี

350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการรัฐพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการขยะของ
เทศบาล

350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคลากร

ค่าเดินทางไปราชการ 30,000 50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าอาหารกลางวัน 627,200

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของ
ไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 294,000 429,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,260,000 1,771,800 3,793,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
เงินรางวัล 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา/งานประเพณี

350,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการรัฐพิธีต่างๆ 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการขยะของ
เทศบาล

350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคลากร 100,000 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ 180,000 260,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ และพวงมาลา 20,000 20,000

ค่าอาหารกลางวัน 627,200

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของ
ไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 
3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)

20,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข 450,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลสําคัญ

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

35,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทํากองทุนขยะเพือ
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกแตงไทย (จัดงาน
แตงไทยโนนสะอาด)

40,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพริกเพือเพิมผล
ผลิต

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 
3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)

20,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข 450,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศบาลสําคัญ

60,000 60,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

35,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทํากองทุนขยะเพือ
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกแตงไทย (จัดงาน
แตงไทยโนนสะอาด)

40,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพริกเพือเพิมผล
ผลิต

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
จริยธรรม  การเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

40,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะรีไซ
เคิล

30,000

โครงการอบรมเพาะ
พันธุ์ปลา 25,000

โครงการอบรมวิธีการ
ปลูกข้าวเพือเพิมผล
ผลิต

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนน
สะอาดและสิงแวดล้อม

35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 875,440 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 714,060

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
จริยธรรม  การเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

40,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะรีไซ
เคิล

30,000

โครงการอบรมเพาะ
พันธุ์ปลา 25,000

โครงการอบรมวิธีการ
ปลูกข้าวเพือเพิมผล
ผลิต

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนน
สะอาดและสิงแวดล้อม

35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 995,440

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,000 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 260,000 290,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 90,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 714,060

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 55,000 125,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 50,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 2,400 2,400

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ

ค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับ
เพลิง

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 14,000 7,000

ค่าจัดซือเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี 100,000

ค่าจัดซือโต๊ะ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครือง GPS 35,000

ค่าจัดซือเครืองมือ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
ลูกบาศก์คอนกรีต

35,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 120,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 12,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 4,800

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 25,000 25,000

ค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับ
เพลิง 10,000 10,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 21,000

ค่าจัดซือเต็นท์ โต๊ะ 
เก้าอี 100,000

ค่าจัดซือโต๊ะ 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 40,000 40,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครือง GPS 35,000

ค่าจัดซือเครืองมือ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
ลูกบาศก์คอนกรีต

35,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง 3,000 3,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 200,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซือชุดดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที 4 447,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที 9 442,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที  8 251,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 316,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 227,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 213,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 434,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 220,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ที 3 255,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ที 6 150,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา ห้องส้วม คสล. 1 
ชัน

377,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้าย
คัตเอาท์ 200,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

330,000

โครงการเพิมป้าย
จราจรในเขตชุมชน 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซือชุดดับเพลิง 48,000 48,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที 4 447,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที 9 442,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที  8 251,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 316,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 227,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 213,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 434,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 220,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ที 3 255,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุก หมู่ที 6 150,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา ห้องส้วม คสล. 1 
ชัน

377,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้าย
คัตเอาท์ 200,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

330,000

โครงการเพิมป้าย
จราจรในเขตชุมชน 100,000

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  11:21:21 หน้า : 12/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 278,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 87,500 70,000 70,000 1,008,000

รวม 10,585,090 210,000 597,500 90,000 7,347,720 100,000 615,000 5,613,980
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 27,000 27,000

เงินอุดหนุนเอกชน 278,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,235,500

รวม 1,753,000 13,087,710 40,000,000
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