
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 6,671 คน

ชาย 3,820 คน

หญิง 2,851 คน

ข้อมูล ณ วันที 4 กันยายน 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,570,155.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,921,006.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,168,881.82 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.2560 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 3,573,013.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,225,692.03 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 36,511.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 97,750.50 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 420.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,550.26 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 2,209,088.91 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. 2561
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 0.00 1,170,000.00 2,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 220,000.00 800,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 390,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 3,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 120,000.00 134,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 0.00 1,900,000.00 3,340,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,900,000.00 19,660,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 16,900,000.00 19,660,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 21,200,000.00 23,890,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 21,200,000.00 23,890,000.00

รวม 0.00 40,000,000.00 46,890,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 10,585,090.00 12,336,300.00

งบบุคลากร 0.00 11,103,510.00 12,189,600.00

งบดําเนินงาน 0.00 12,122,100.00 13,308,700.00

งบลงทุน 0.00 4,603,800.00 7,274,900.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 1,585,500.00 1,780,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 0.00 40,000,000.00 46,890,000.00

รวม 0.00 40,000,000.00 46,890,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,211,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,341,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,754,300

แผนงานสาธารณสุข 1,313,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 652,240

แผนงานเคหะและชุมชน 10,791,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 592,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 737,140

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,336,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 46,890,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,073,480 479,280 1,621,560 8,174,320

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,448,840 479,280 1,621,560 5,549,680

งบดําเนินงาน 3,589,000 66,000 885,500 4,540,500

    ค่าตอบแทน 646,000 36,000 298,500 980,500

    ค่าใช้สอย 1,673,000 30,000 467,000 2,170,000

    ค่าวัสดุ 540,000 0 115,000 655,000

    ค่าสาธารณูปโภค 730,000 0 5,000 735,000

งบลงทุน 358,700 33,000 104,900 496,600

    ค่าครุภัณฑ์ 358,700 33,000 104,900 496,600

                                             รวม 10,021,180 578,280 2,611,960 13,211,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 233,400 0 120,000 353,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 233,400 0 120,000 353,400

งบดําเนินงาน 36,000 168,000 646,000 850,000

    ค่าตอบแทน 36,000 0 0 36,000

    ค่าใช้สอย 0 168,000 646,000 814,000

งบลงทุน 0 0 138,300 138,300

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 138,300 138,300

                                             รวม 269,400 168,000 904,300 1,341,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 613,200 1,456,800 2,070,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 613,200 1,456,800 2,070,000

งบดําเนินงาน 711,000 1,949,300 2,660,300

    ค่าตอบแทน 338,000 0 338,000

    ค่าใช้สอย 305,000 1,254,200 1,559,200

    ค่าวัสดุ 65,000 685,100 750,100

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 10,000 13,000

งบลงทุน 16,000 0 16,000

    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 16,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,008,000 1,008,000

    เงินอุดหนุน 0 1,008,000 1,008,000

                                             รวม 1,340,200 4,414,100 5,754,300

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 650,000 30,000 588,000 1,268,000

    ค่าใช้สอย 500,000 30,000 588,000 1,118,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000

    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000

                                             รวม 695,000 30,000 588,000 1,313,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 342,240 0 342,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 342,240 0 342,240

งบดําเนินงาน 36,000 204,000 240,000

    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000

    ค่าใช้สอย 0 204,000 204,000

งบเงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

                                             รวม 378,240 274,000 652,240

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 378,360 451,640 0 120,000 950,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 378,360 451,640 0 120,000 950,000

งบดําเนินงาน 1,086,200 646,000 336,000 666,700 2,734,900

    ค่าตอบแทน 116,200 0 0 0 116,200

    ค่าใช้สอย 850,000 346,000 336,000 666,700 2,198,700

    ค่าวัสดุ 120,000 300,000 0 0 420,000

งบลงทุน 48,500 6,558,000 0 0 6,606,500

    ค่าครุภัณฑ์ 48,500 2,000,000 0 0 2,048,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,558,000 0 0 4,558,000

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 0 500,000

    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 0 500,000

                                             รวม 1,513,060 8,155,640 336,000 786,700 10,791,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

                                             รวม 160,000 160,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 345,000 505,000

    ค่าใช้สอย 160,000 345,000 505,000

งบเงินอุดหนุน 0 87,500 87,500

    เงินอุดหนุน 0 87,500 87,500

                                             รวม 160,000 432,500 592,500

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 299,640 0 299,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 299,640 0 299,640

งบดําเนินงาน 360,000 60,000 420,000

    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000

    ค่าใช้สอย 304,000 60,000 364,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 17,500 0 17,500

    ค่าครุภัณฑ์ 17,500 0 17,500

                                             รวม 677,140 60,000 737,140

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,336,300 12,336,300

    งบกลาง 12,336,300 12,336,300

                                             รวม 12,336,300 12,336,300



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,211,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,341,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,754,300

แผนงานสาธารณสุข 1,313,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 652,240

แผนงานเคหะและชุมชน 10,791,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 592,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 737,140

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,336,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 46,890,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

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

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 46,890,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
46,890,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายชันฟ้า   ทีภูเวียง)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด

เห็นชอบ

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

(นายพันธ์เทพ   เสาโกศล)

ตําแหน่ง นายอําเภอชุมแพ  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอ ชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 1,152,000.00 64.93 % 1,900,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 15,000.00 233.33 % 50,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 1,566.67 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 1,170,000.00 2,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,566.67 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 8,000.00 1,150.00 % 100,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 97,300.00 105.55 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 500.00 1,900.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 19,900.0
0 % 100,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 109,000.00 -8.26 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 19,900.0
0 % 200,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,700.00 % 70,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 220,000.00 800,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 390,000.00 2.56 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 390,000.00 400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 117,000.00 6.84 % 125,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 200.00 % 9,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 120,000.00 134,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 7,880,000.00 14.21 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 15.56 % 4,160,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 160,000.00 25.00 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 1,580,000.00 26.58 % 2,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 2,660,000.00 9.02 % 2,900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 32,000.00 212.50 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 368,000.00 35.87 % 500,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 620,000.00 29.03 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 16,900,000.00 19,660,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 21,200,000.00 12.69 % 23,890,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 21,200,000.00 23,890,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 46,890,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 46,890,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 134,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 125,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,660,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 23,890,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 23,890,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 57,960 0 183,540 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 10,000 0 30,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 10,000 0 30,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 16,560 0 19,320 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 124,200 0 612,020 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 218,720 0 874,880 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 180,480 0 957,844 2,948,010 -11.36 % 2,613,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 4,825 36,240 -31.13 % 24,960

เงินประจําตําแหน่ง 19,950 0 39,430 142,100 77.34 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 49,000 0 161,760 1,024,500 -48.72 % 525,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,570 0 22,416 81,600 -58.97 % 33,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 252,000 0 1,186,275 4,232,450 3,448,840

รวมงบบุคลากร 470,720 0 2,061,155 6,857,090 6,073,480

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 218,720 300,000 16.67 % 350,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 14,000 0 59,100 245,000 -11.84 % 216,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,792 47,000 6.38 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,000 0 288,612 622,000 646,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 491,283.9 1,535,900 -33.07 % 1,028,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 29,950 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 0 0 0 0 100 % 5,000

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรัฐพิธี
ต่างๆ 0 0 13,148 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 166,792 300,000 -100 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 25,946 300,000 -33.33 % 200,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 0 0 0 0 100 % 27,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนว
ทางพระราชดําริ 0 0 0 0 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 64,006.53 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 791,126.43 2,370,900 1,673,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 36,992 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,810 44,000 -9.09 % 40,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 93,300 325,000 -23.08 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 7,800 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 39,410 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 181,312 619,000 540,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 25,405.25 0 162,601.94 700,000 -7.14 % 650,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 249 0 2,086 15,800 26.58 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 2,996 20,000 -50 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 554 0 391 20,000 -100 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 10,825.19 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,208.25 0 178,900.13 855,800 730,000

รวมงบดําเนินงาน 40,208.25 0 1,439,950.56 4,467,700 3,589,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 0 100 % 9,000

เก้าอีบุนวม 0 0 0 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เก้าอีผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 25,000

จัดซือวัสดุสํานักงานจํานวน  3 รายการ  
ประกอบด้วย
1. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9  จํานวน  1 ชุด
2. โต๊ะพับเหล็กเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 75x150 ซม. (พืนเหล็ก)  จํานวน 
 1  ตัว
3.  โต๊ะพับเหล็กเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง  75x120 ซม. (พืนไม้อัด)  จนวน 
 1 ตัว

0 0 0 11,900 -100 % 0

ชุดรับแขก 0 0 0 0 100 % 11,800

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 15,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะสภา 0 0 0 0 100 % 18,000

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง 0 0 0 3,000 -100 % 0

เครืองขยายเสียง 0 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 58,500 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,500 254,900 358,700

รวมงบลงทุน 0 0 58,500 254,900 358,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 27,000 27,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 27,000 27,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 27,000 27,000 0

รวมงานบริหารทัวไป 510,928.25 0 3,586,605.56 11,606,690 10,021,180

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 284,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 194,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 479,280

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 479,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 66,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
 สี 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 33,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 33,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 0 578,280

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 23,677 0 88,300 605,620 81.5 % 1,099,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 2,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 11,000 281.82 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 32,870 0 50,520 384,400 19.38 % 458,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,630 0 2,620 28,900 -25.67 % 21,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 60,177 0 141,440 1,031,920 1,621,560

รวมงบบุคลากร 60,177 0 141,440 1,031,920 1,621,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 80,000 87.5 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -55 % 4,500

ค่าเช่าบ้าน 0 0 18,000 81,000 40.74 % 114,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 6,106 18,000 66.67 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 24,106 189,000 298,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 192,700 297,000 30.3 % 387,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,172 40,000 25 % 50,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม
ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(E-laas)

0 0 0 39,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 6,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,466 0 229,472 406,000 467,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 14,651 50,000 20 % 60,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 300 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 25 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 14,951 100,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 5,000

รวมงบดําเนินงาน 3,466 0 268,529 695,000 885,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 0 100 % 6,000

ชันเก็บเอกสาร (แบบสูง) 0 0 0 0 100 % 8,000

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 104,900

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 104,900

รวมงานบริหารงานคลัง 63,643 0 409,969 1,726,920 2,611,960

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 574,571.25 0 3,996,574.56 13,333,610 13,211,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 218,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 15,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 233,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 233,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 36,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 36,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 269,400

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 168,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 168,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 168,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 0 168,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 513,150 1,260,000 -73.33 % 336,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์  อปพร. 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศบาลสําคัญ 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 513,150 1,520,000 646,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 17,360 30,000 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 40,000 90,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 57,360 120,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 570,510 1,640,000 646,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก มีหูลินชัก 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน์  LED  ขนาด  40  นิว 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กระจกโค้ง พร้อมขาตัง 0 0 0 0 100 % 27,300

ไซเลนติดรถดับเพลิง LED 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นําเย็น ขนาด 2 ก๊อก 0 0 0 0 100 % 26,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดดับเพลิง 0 0 0 48,000 -100 % 0

ชุดดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 83,000 138,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 83,000 138,300

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 570,510 1,723,000 904,300

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 570,510 1,723,000 1,341,700

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 21,190 0 241,780 1,478,380 -61.36 % 571,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 7,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 141,120 390,760 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 4,040 47,280 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,690 0 393,940 1,958,420 613,200

รวมงบบุคลากร 24,690 0 393,940 1,958,420 613,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 200,000 0 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000 0 16,900 71,900 8.48 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 44,250 12.99 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 3,000 0 16,900 326,150 338,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 263,900 480,000 -87.5 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 2,728 50,000 0 % 50,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าอาหารกลางวัน 0 0 145,600 627,200 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

0 0 19,995 20,000 -100 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมจริยธรรม  การเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด 0 0 0 20,000 50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 432,223 1,287,200 305,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 33,400 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 714,060 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,600 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 39,000 799,060 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 3,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 488,123 2,412,410 711,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 2,400 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 7,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 19,400 16,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 19,400 16,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 490,000 1,008,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 490,000 1,008,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 490,000 1,008,000 0

วันทีพิมพ์ : 4/9/2560  13:26:41 หน้า : 13/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 27,690 0 1,372,063 5,398,230 1,340,200

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 1,001,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 423,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 32,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,456,800

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,456,800

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 504,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 0 100 % 173,400

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 576,800

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 1,254,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 0 100 % 665,100

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 685,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 1,949,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 1,008,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 1,008,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 1,008,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 0 4,414,100

รวมแผนงานการศึกษา 27,690 0 1,372,063 5,398,230 5,754,300

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณ
สุข 0 0 400,000 450,000 11.11 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 400,000 450,000 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 120,000 25 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 120,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 400,000 570,000 650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 45,000 0 % 45,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 45,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 45,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 400,000 615,000 695,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 0 30,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 588,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 588,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 588,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 0 588,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 400,000 615,000 1,313,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 222,240

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 342,240

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 342,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 36,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 36,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 378,240

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 84,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 204,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 204,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000 274,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000 652,240

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 22,620 0 76,350 467,480 -28.05 % 336,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 2,650 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 7,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,400 0 21,180 127,100 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 0 4,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 33,520 0 111,180 681,880 378,360

รวมงบบุคลากร 33,520 0 111,180 681,880 378,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 40,000 25 % 50,000

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

ค่าเช่าบ้าน 5,200 0 5,200 72,000 -56.67 % 31,200

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

รวมค่าตอบแทน 5,200 0 5,200 147,000 116,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 154,000 282,000 -92.91 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 351,628.67 806,440 -0.8 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 505,628.67 1,118,440 850,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 25 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 74,370 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 11,950 30,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 4,650 30,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 70,000 -71.43 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 90,970 305,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 5,200 0 601,798.67 1,570,440 1,086,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพลาสติก 0 0 0 0 100 % 18,000

ค่าจัดซือเก้าอี 0 0 0 2,400 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 14,000 -100 % 0

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

ค่าจัดซือโต๊ะ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะขาวยาว 0 0 0 0 100 % 25,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครือง GPS 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองมืออุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
ลูกบาศก์คอนกรีต 0 0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 196,400 48,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

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

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

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

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

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 0 0 0 227,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 0 0 0 213,000 -100 % 0

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

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

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 3 0 0 255,000 255,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที 6 0 0 0 150,000 -100 % 0

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้ายคัตเอาท์ 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาล 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 330,000 -100 % 0

โครงการเพิมป้ายจราจรในเขตชุมชน 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 255,000 4,062,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 255,000 4,258,400 48,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 278,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 278,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 278,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 38,720 0 967,978.67 6,788,720 1,513,060

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 284,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 21,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 127,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 19,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 451,640

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 451,640
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 346,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 346,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 646,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 2,000,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการติดตังกันสาดรอบอาคารสํานัก
งาน (หลังใหม่) 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการติดตังหอกระจายข่าว  หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการติดตังหอกระจายข่าว  หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตําบล
โนนสะอาด 0 0 0 0 100 % 100,000
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 370,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที  3 0 0 0 0 100 % 282,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  4 0 0 0 0 100 % 285,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 616,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 347,000

โครงการก่อสร้างทีจอดรถเทศบาลตําบล
โนนสะอาด 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  หมู่ที  9 0 0 0 0 100 % 338,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเก็บ
พัสดุ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถ
เดิม 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงห้องนําอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 4,558,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 6,558,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 500,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 500,000
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รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 0 8,155,640

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 336,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 336,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 336,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 336,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 256,700

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาล 0 0 37,500 411,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะ
เพือชุมชน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการ
ใช้ประโยชน์จากขยะ 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการ
ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 37,500 471,000 666,700

รวมงบดําเนินงาน 0 0 37,500 471,000 666,700

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 37,500 471,000 786,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 38,720 0 1,005,478.67 7,259,720 10,791,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรม รําดอกคูณ 220 ปี 
 มหานครขอนแก่น  เนืองในงาน
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปีงบประมาณ 2560

0 0 0 49,500 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เคลือน
ที) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์
พ่อหลวง" ของประชาชนชาวไทยเสด็จ
สวรรคาลัย ผองท้องถินน้อมรําลึก ใน
พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์  
ประจําปีงบประมาณ 2560

0 0 157,600 181,600 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์  
เพือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมประชาชนและศึกษาดู
งานสืบสานพระราชดําริ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

0 0 76,232 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูก
ดอกดาวเรืองน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ในหลวงรัชกาลที 9

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 233,832 546,100 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 233,832 546,100 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 233,832 616,100 160,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 233,832 616,100 160,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 0 0 0 10,100 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,100 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,100 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 10,100 160,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา/งาน
ประเพณี 0 0 0 0 100 % 305,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจําปี  2560 0 0 141,570 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 141,570 150,000 345,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 141,570 150,000 345,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 87,500 0 % 87,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 87,500 87,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 87,500 87,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 141,570 237,500 432,500

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 141,570 247,600 592,500

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 299,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 299,640

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 299,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 84,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกดอกทานตะวันเพือส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการปลูกแตงไทย (จัด
งานแตงไทยโนนสะอาด) 0 0 21,292 27,000 -100 % 0
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โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การดําเนิน
งานตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพือเพิม
ผลผลิต 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 21,292 47,000 304,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 21,292 77,000 360,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 0 0 100 % 5,000

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 12,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 17,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 17,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 21,292 77,000 677,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ 0 0 24,400 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิงแวด
ล้อม

0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 24,400 70,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 24,400 70,000 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 24,400 70,000 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 45,692 147,000 737,140

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 112,676 -2.29 % 110,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 3,732,500 7,715,000 17.8 % 9,088,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 794,400 1,637,800 17.23 % 1,920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 53,500 120,000 0 % 120,000

สํารองจ่าย 0 0 30,120 357,514 39.85 % 500,000

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

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 0 100 % 3,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2560  13:26:41 หน้า : 30/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 262,510 481,750 -4.51 % 460,000

รวมงบกลาง 0 0 5,008,030 10,559,740 12,336,300

รวมงบกลาง 0 0 5,008,030 10,559,740 12,336,300

รวมงบกลาง 0 0 5,008,030 10,559,740 12,336,300

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 5,008,030 10,559,740 12,336,300

รวมทุกแผนงาน 640,981.25 0 12,773,750.23 40,000,000 46,890,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอ ชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,890,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,021,180 บาท
งบบุคลากร รวม 6,073,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท /รอง
นายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆละ 15,180 บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม  กรรมการ
สภาเทศบาล  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 3,448,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,613,040 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการสํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตําแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัด
เทศบาล  หัวหน้าสํานักปลัด  นักจัดการงานทัวไป  นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล  เจ้าพนักงานธุรการ  และนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบแท่ง (ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5) ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,960 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิม พ.ส.ร. ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)ตามแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น   เรืองหลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและตังไว้เงินทีปรับเพิม สําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิ
นันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค
. 55 ข้อ 1 แห่งประกาศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
         -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 525,360 บาท
          -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัดงานบริหารทัว
ไป สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,480 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ทีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล ตามประกาศกท.จ
.ขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 3,589,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 646,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 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 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของสํานักปลัด        ให้
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 1,673,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,028,000 บาท
 - ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  588,000  บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น คนงานทัวไป  แม่บ้าน  คนงาน
ประจําโรงสูบนําไฟฟ้า  คนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานประชา
สัมพันธ์   งานนิติการ  งานทะเบียน   ฯลฯ  ตังไว้  7   อัตรา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรง
งาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         
 - ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตังไว้  200,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหารตลอดจนบุคคลอืนๆ
ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีให้กับทางเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวเนืองกับการฝึกอบรม สัมมนา รวมทังค่าเอกสารทีเกียวข้องกับ
การอบรม         
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    ตังไว้  15,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ  สอบ
สัมภาษณ์  และคณะกรรมการพิจารณาเลือนระดับ  สอบคัดเลือก และ
อืนๆ  ทีเกียวกับงานบุคคลของเทศบาล   เพือจ่ายแก่คณะกรรมการภาย
นอกและภายใน  ทีเทศบาลแต่งตังให้เป็นคณะกรรมการดังกล่าว         
 - ค่าวารสารและสิงพิมพ์ ตังไว้  40,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆของสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาดซึงได้จัดซือในนามของเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น หนังสือ
พิมพ์ หนังสือต่างๆของหน่วยงานของรัฐทีจัดทําขึนในวาระต่างๆ หนังสือ
ส่งเสริมด้านวิชาการ เป็นต้น         
 - ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ  ตังไว้  15,000  บาท 
  -ค่าเข้าปกหนังสือ   เข้าเล่มหนังสือ  เข้าเล่มวารสาร  สือต่างๆ   ของ
สํานักปลัด  เทศบาลตําบลตําบลโนนสะอาด  ตลอดจนเข้าเล่มหนังสืองาน
ด้านต่างๆ  ทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการ       
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน  ตังไว้  45,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ไว้สําหรับถ่ายเอกสารของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด     
 - ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์   ตังไว้  40,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์  ในเขตตําบลโนนสะอาด  โดย
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล        
 - ค่าเบียประกัน  ตังไว้  10,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าทําประกันภัยรถยนต์  สําหรับรถพยาบาล (รถกู้ชีพ)   รถ
ยนต์ดับเพลิง  รถขยะ ของเทศบาลโนนสะอาด          
 - ค่าติดตังโทรศัพท์ ตังไว้  50,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ค่าเดินสาย
โทรศัพท์  ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง
โทรศัพท์ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด        
 - ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ   ตังไว้  20,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต  wifi  ระบบสาย  แชร์เครืองพิมพ์  ภาย
ในเทศบาลตําบลโนนสะอาด        
 - ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมนเนม   ตังไว้   5,000 บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมนเนม
(Domain Name)ต่อปี สําหรับเว็บไซต์เทศบาลตําบลโนนสะอาด         
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการเลียงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรอง เช่น พิธีเปิด
อาคารต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  หรือในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ทีมานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการอืนและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตลอดจนการจัด
ประชุม ซึงเทศบาลตําบลโนนสะอาดได้จัดขึน เช่น การประชุมประชาคม
ตําบล การประชุมกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการจ่ายเป็นค่าอาหารเครืองดืม
ต่างๆเพือใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล คณะอนุกรรมการ ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือกับ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กลุ่มเอกชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในโอกาสและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาดและได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3)  พ
.ศ.2559
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสจําเป็นสําคัญ
โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ประจําปี  2561  ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะ
สม หมายความรวมถึงการอบรมให้ความรู้เรืองการเลือกตังของท้อง
ถิน ฯลฯ
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 27,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อําเภอ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ.2561
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 250,000 บาท
  -เพือใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางพระราชดําริ  เพือดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และกิจกรรมทีเป็นการพัฒนา
บุคลากร  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  และ
บุคคลภายนอกทีปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ซึงได้รับค่า
จ้างค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ตลอดจนผู้ทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที  ซึงได้รับความเห็น
ชอบจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดให้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและ
กิจกรรมนันๆ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 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

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของสํานัก
ปลัด  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร  เครืองคิดเลข  ทีเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอีพลาสติก  หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  และนําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสํานัก
ปลัด  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศ  เสา
อากาศสําหรับวิทยุ  เครืองรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด เช่น แก้วนํา จานรอง  มีด ถัง  ถาด สบู่ นํายาดับกลิน ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระติกนําร้อน  ถังแก๊ส  เตา  เตาไฟฟ้า  หม้อหุง
ข้าว  เครืองบดอาหาร  กระทะไฟฟ้า  กระจกเงา ไม้
กวาด  แปรง กะละมัง  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสํานัก
ปลัด  เช่น  ยางรถยนต์  นํามันเบรก ฟิลม์กรองแสง กระจกโค้ง
มน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เบาะรถยนต์  เครือง
ยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบ
พัด  หม้อนํา ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามัน
เชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด   นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันจาร
บี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด   ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายรณรงค์ หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์งานสําคัญอืนๆ ของสํานักปลัดเทศบาล   ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เครือง
กระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสถานีสูบ
นําทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

          -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ซึงหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร   ค่าสือสารผ่านดาวเทียม    รวมถึงค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม   ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 358,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 358,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 9,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานนังทํางาน  ประจําสํานัก
ปลัด  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  3  ตัวๆละ  3,000  บาท  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคา
ท้องถิน)
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เก้าอีบุนวม จํานวน 18,000 บาท
 -เพือจัดซือเก้าอีบุนวม ขาเก้าอีทําด้วยเหล็ก  สําหรับใช้ในห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  30 ตัวๆละ  600  บาท  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคา
ท้องถิน)
เก้าอีผู้บริหาร จํานวน 25,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับคณะผู้บริหาร  ใช้ในห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  5  ตัวๆละ  5,000  บาท  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคา
ท้องถิน)
ชุดรับแขก จํานวน 11,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับแขก  จํานวน  2   ชุด  ชุด
ละ  5,900  บาท  (จัดซือตามราคาท้องถิน)
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

1. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  15 ลินชัก  ตังไว้  4,000  บาท 
 - เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลินชัก  ขนาดไม่น้อย
กว่า 37x45x131 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จํานวน  1  ตู้    
 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560) 
       2. ตู้เหล็ก  ขนาด 2  บาน (มอก.)  ตังไว้  11,000  บาท  
 -  เพือจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)    จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500  บาท  มี
มือจับชนิดบิด  มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิน          
 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560)        

โต๊ะทํางาน จํานวน 11,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ของพนักงาน  สํานักปลัดเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  จํานวน  2  ตัวๆละ  5,500  บาท  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5x0.60x0.75 เมตร  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคาท้องถิน)
โต๊ะสภา จํานวน 18,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุมสภา  สําหรับใช้ในห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  6  ตัวๆละ  3,000  บาท  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคา
ท้องถิน)
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1 ชุดๆละ  5,000  บาท   โดยมี
คุณสมบัติโดยสังเขป  ดังนี         
 - ทําด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด  9  นิว        
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่        
 - มีโต๊ะแท่นบูชา  9  ชิน    (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  :  มีนาคม  2560)        

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง  โทรโข่ง จํานวน  1  ตัว  (จัดซือ
ตามราคาท้องถิน)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาแก๊ส จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจัดซือเตาแก๊ส  ชนิดไม่น้อยกว่า  2  หัวเตา  จํานวน  1  เตา (จัดซือ
ตามราคาท้องถิน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1   เครือง   (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพืนฐาน             
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก  (4 core) 
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา        
พืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz  จํานวน  1  หน่วย        
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB        
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี        
   1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ        
   2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วย        
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB หรือ        
   3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Grapics  ที  มีความสามารถในการใช้หน่วย      
  
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB 
หรือ   - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย   - มีแป้นพิมพ์และ
เมาส์        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB        
หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240  GB 
จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง     
   
 - มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย        
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เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
     -เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์   จํานวน  1   เครือง   (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพืนฐาน        
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi    - มี
หน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB        
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)   - 
สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง        
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาร (Wi-fi)  ได้        
 - สามารถใฃ้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 578,280 บาท
งบบุคลากร รวม 479,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 479,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,520 บาท
          -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล   ตามแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตําแหน่งนัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถินในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 6)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท
          -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีจ้างตามแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน    คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ของ
เทศบาล (ฉบับที 2)   ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551   แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
 - ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ   ตังไว้  30,000  บาท 
  -ค่าเข้าเล่มหนังสือ  แผนยุทธศาสตร์   แผนพัฒนาสีปี   แผนดําเนิน
งาน  ติดตามแผนฯ  เทศบัญญัติฯ  และวารสารต่างๆ  ของงานวางแผน
สถิติและวิชาการ  งานแผนงาน   งานงบประมาณ  ฯลฯ         

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
 - เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพืนฐาน        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง        
หรือดีกว่า ดังนี         
 1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน        
ไม่น้อยกว่า  2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ        
 2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน        
ไม่น้อยกว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จํานวน 1  หน่วยหรือ ชนิด Solid  State  Disk        
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1  หน่วย        
 - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว        
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า        
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - สามารถใช้งาน  Wi-fi  (802.11b,g,n)  และ   Bluetooth  ได้เป็น
อย่างน้อย         
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560)        
คุณลักษณะพืนฐาน        
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi        
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)  
       
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)        
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB        
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
 - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า        
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-
fi)  ได้        
 - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250  แผ่น        

งานบริหารงานคลัง รวม 2,611,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,621,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,099,200 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/ว293ลว.9 ก.พ.2559
   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)          

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  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,880 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด  ตังไว้ 3 อัตรา ได้
แก่ ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  และระเบียบ หนังสือสังการที
เกียวข้อง         
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,480 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่นลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล  และระเบียบ หนังสือสังการที
เกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 885,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 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 4,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน(พนักงานเทศบาล)พนักงานจ้าง  นอกเวลาราชการ,วันหยุด
ราชการทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองคลัง  ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59         
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ค่าใช้สอย รวม 467,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 387,000 บาท
 - ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  252,000  บาท 
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีต่างๆ  ของกอง
คลัง   ตังไว้  3  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3
 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541      
 
 - ค่าลงทะเบียน  ตังไว้  50,000  บาท 
 - เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิน(พนักงาน
เทศบาล)หรือผู้ทีได้รับคําสังให้เข้ารับการอบรมสัมมนาตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวเนืองกับการอบรมสัมมนา ฯลฯ       
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตังไว้  20,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตัวแทน
หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชน  ในการปฏิบัติหน้าทีเปิดซองสอบ
ราคา/ประกวดราคาเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับคณะ
กรรมการ และพนักงานเทศบาลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทังนี ผู้ทีเป็น
พนักงานเทศบาลจะต้องไม่เป็นผู้ซึงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มี
หน้าทีตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานทีต้นสังกัด
ตลอดจนค่าตอบแทน         
 - โครงการพัฒนาการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    ตังไว้ 
 45,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2550  และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.3/ว462  ลว.29 กพ.2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.3/ว67  ลว. 9 มค.2555  และการจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. เช่น การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิง
ปลูกสร้าง  เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกฎหมาย
กําหนด         
 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรืองภาษีท้องถิน    ตังไว้ 
 20,000  บาท 
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับการจัด
เก็บรายได้แต่ละประเภท  ให้กับประชาชนตําบลโนนสะอาด
ทราบ  และสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระยะเวลาที
กําหนด ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว และสือสังคมออนไลด์ทุกประเภท   
      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที  ด้านการเงินการ
คลัง พัสดุ  จัดเก็บรายได้ ซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองคลัง  เทศบาลตําบล
โนนสะอาด  และได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2555   แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  และแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2559         

วันทีพิมพ์ : 4/9/2560  16:11:07 หน้า : 14/53



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
          ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ         
         

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกอง
คลัง  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง กรรไกร   เครืองคิดเลข  ทีเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอีพลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง  เช่น  ยางรถ
ยนต์  นํามันเบรก ฟิลม์กรองแสง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถ
ยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํา ฯลฯ  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามัน
เชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  นํามันจาร
บี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายรณรงค์ หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์งานสําคัญอืนๆ ของกองคลัง   ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เครือง
กระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียยา
กร  อากรแสตมป์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  และอืนๆ  ฯลฯ       
 

งบลงทุน รวม 104,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 6,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังทํางาน   จํานวน  2   ตัวๆละ  3,000  บาท
ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซือตาม
ราคาท้องถิน)         

ชันเก็บเอกสาร (แบบสูง) จํานวน 8,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บเอกสาร (แบบสูง)    จํานวน  2
   หลังๆ ละ  4,000  บาท  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ : มีนาคม 2560)         

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 11,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  2 บานทึบ   จํานวน  2   หลังๆ ละ  5,500
  บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มีนาคม 2560)        

โต๊ะทํางาน จํานวน 21,000 บาท
 -เพือจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานระดับอํานวยการ 1 ตัวๆ
ละ 10,000 บาท  พนักงานทัวไป  จํานวน  2   ตัวๆละ 5,500  บาท  
ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซือตาม
ราคาท้องถิน)        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพืนฐาน        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก  (4 core) 
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ        
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz  จํานวน  1  หน่วย        
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB        
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี        
   1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ        
   2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit          
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  1  GB หรือ        
   3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Grapics  ที  มีความสามารถในการใช้หน่วย      
  
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB หรือ        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB        
หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240  GB 
จํานวน  1  หน่วย        
 - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง     
   
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
 - มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย        
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เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
 - เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพืนฐาน        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย         
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง   หรือดีกว่า ดังนี        
 1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน        
ไม่น้อยกว่า  2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ        
 2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบCache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน        
ไม่น้อยกว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จํานวน 1  หน่วยหรือ ชนิด Solid  State  Disk        
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1  หน่วย        
 - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว        
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า        
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - สามารถใช้งาน  Wi-fi  (802.11b,g,n)  และ   Bluetooth  ได้เป็น
อย่างน้อย         

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
     -เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์   จํานวน  1   เครือง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพืนฐาน        
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi        
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)        
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
 - มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB        
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง        
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาร (Wi-fi)  ได้        
 - สามารถใฃ้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 269,400 บาท
งบบุคลากร รวม 233,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 218,280 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาลทีสังกัดสํานักงาน
ปลัด 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/ว293ลว.9 ก.พ.2559
   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)          

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,120 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิม พ.ส.ร. ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)ทีสังกัด
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและตังไว้เงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประ
กาศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว         

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
 พ.ศ.2548  ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง        

งานเทศกิจ รวม 168,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
 - ค่าจ้างแรงงาน       ตังไว้  168,000  บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ให้กับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยสถานทีอาคารภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตังไว้  2   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541          
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 904,300 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น 
 เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2
) ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง     
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัดกองช่าง เทศบาล   ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 646,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 336,000 บาท
 - ค่าจ้างแรงงาน    ตังไว้  336,000  บาท  
  -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์วิทยุสือสาร 
ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เกียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้  4  อัตรา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรง
งาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการศูนย์  อปพร. จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนย์  อปพร.  ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ประจําปี  2561  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ  ของศูนย์ อปพร.  เช่น ค่าเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีได้รับคําสัง
ให้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอืนเกียวกับงานทีเป็นประโยชน์ต่องาน
ศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด         
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
 - โครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน)  เทศกาลปีใหม่   ตังไว้ 
 30,000  บาท 
  - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กัน)เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเทียว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย  ค่าตอบ
แทน อปพร. ค่าอาหารว่างและนําดืมเพือบริการประชาชน ค่าไฟฟ้า และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว.22 กย.57         
 - โครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน)  เทศกาลสงกรานต์  ตังไว้ 
 30,000  บาท 
  -  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กัน)เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรักษา
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเทียว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าป้าย ค่า
ตอบแทน อปพร. ค่าอาหารว่างและนําดืมเพือบริการประชาชน ค่า
ไฟฟ้า และอืนๆ ทีเกียวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว.22 กย.57         

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ประจําปี  2561 ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอุปกรณ์การฝึกที
เกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ  ค่าชุด  อปพร.  ค่าเช่าสถานที ค่า
เอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ  เพือให้การดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จบรรลุวัตถุประสงค์         

โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจําปี  2561 ของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อุปกรณ์การฝึกทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าชุด  อปพร.  ค่าเช่า
สถานที ค่าเอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ  เพือให้การดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์         

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า  ประจําปี  2561  โดยดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟ
ป่า 
โดยเตรียมความพร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด
ที  มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที  2  พ.ย. 2558         
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งบลงทุน รวม 138,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด  จํานวน 2  หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท   
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มีนาคม 2560)        

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก มีหูลินชัก จํานวน 8,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก มีหูลินชัก  จํานวน  2   หลัง ราคา
หลังละ  4,000  บาท   
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มีนาคม 2560)     
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์  LED  ขนาด  40  นิว จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED  TV)   ขนาด  40
  นิว  จํานวน 1  เครือง         
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  :  มีนาคม  2560)        
 - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080  พิกเซล        
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ  LED  Backlight        
 - ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า 2   ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง        
 - ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับ
ไฟล์  ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์        
 - มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว        

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กระจกโค้ง พร้อมขาตัง จํานวน 27,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระจกโค้ง  พร้อมขาตัง   จํานวน    7      ตัว ๆ
 ละ 3,900  บาท     

ไซเลนติดรถดับเพลิง LED จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไซเลนติดรถดับเพลิง  LED   จํานวน 1  ตัว    
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อน-นําเย็น ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 26,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น  แบบต่อ  ขนาด  2
 ก๊อก จํานวน  1   เครือง       
 - มีหัวก๊อกจ่ายนํา  โดยเป็นนําร้อน  1  หัว  นําเย็น 1 หัว      
 - เป็นเครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบตังพืน  ระบบต่อท่อประปา      
 - มีระบบกรองนําในตัวเครือง      
 - ความจุถังเก็บนําเย็น ไม่น้อยกว่า  4 ลิตร      
 - ความจุถังเก็บนําร้อน  ไม่น้อยกว่า  2  ลิตร      
 - ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม      
 - ถังบรรจุนําภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  ไร้สารตะกัว      
 - มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํา      
 - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ      
 - ใช้ไฟฟ้า  AC 220 โวลท์  50 เฮิรตซ์      
 - ราคาไม่รวมค่าติดตัง      
 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560) 
     

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับอาคารศูนย์
ป้องกันฯ ขนาด 12000 บีทียู จํานวน  1   เครือง (จัดซือตามราคาท้อง
ถิน)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง  จํานวน 2  ชุด ชุดละ  12,000
 บาท  เป็นเงิน  24,000 บาท  ประกอบด้วย หมวก เสือดับเพลิง  ถุงมือกัน
ความร้อน  กางเกง  รองเท้าบูทกันความร้อน  ฯลฯ (จัดซือตามราคาท้อง
ถิน)         

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,340,200 บาท
งบบุคลากร รวม 613,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 613,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 571,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน บุคลากรทางการศึกษา ทีสังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  
ในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5
)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293 
ลว.9 ก.พ.2560   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 
 ลว.3 ส.ค.2560          

วันทีพิมพ์ : 4/9/2560  16:11:07 หน้า : 23/53



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ  และ
ประเภทวิชาการชํานาญการ โดยให้ได้รับตามประกาศ ก.จ. และก.ท
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2           

งบดําเนินงาน รวม 711,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายอืน
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 กอรปกับโครงการขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการให้บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2548  ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของพนักงานกองการ
ศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59        

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
 -  ค่าลงทะเบียน       ตังไว้  60,000  บาท 
        -เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนค่าเอกสารการลงทะเบียน สัมมนา ฝึก
อบรม ค่าหนังสือเกียวกับการฝึกอบรม สําหรับพนักงาน  ลูกจ้าง ตลอดจน
บุคคลอืนซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานหน้าทีให้กับกองการศึกษา  เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด          
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู
พีเลียงเด็ก เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองการศึกษา เทศบาลตําบล
โนนสะอาด  และได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.2559         

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสจําเป็นสําคัญ        

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2561      
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการประจําปี 2561  เพือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ  เช่น  กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน  การอบรมให้
ความรู้ต่างๆ  กับเด็ก         

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอบรมให้ความรู้แก่นัก
เรียนในพืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด ประจําปี 2561        

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

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองการ
ศึกษา  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครืองคิดเลข  ทีเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอีพลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เครือง
กระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  อากรแสตมป์ และอืน ๆ     
 

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นจัดซือตู้เก็บเอกสาร ขนาด  2  บาน  มีมือจับชนิด
บิด จํานวน  2  หลัง  ราคาหลังละ  5,500  บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ :  มีนาคม  2560)        

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์  จํานวน  1  ตัวๆละ  5,000
  บาท  มีขนาดไม่น้อยกว่  1.5x0.60x0.75  เมตร  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคาท้องถิน)       

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,414,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,456,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,456,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,001,160 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  ครู คศ.1   และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  ทีสังกัดกองการ
ศึกษา 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.2560   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 ส.ค
.2560          
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เนืองจากได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่าทีกรมส่งเสริม ฯ จัดสรร ให้ซึงในส่วนทีเกินนัน
เทศบาลตําบลโนนสะอาดจะต้องเป็นผู้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณราย
ได้ ตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816/ว1507 ลว. 3 ส
.ค.2560   และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,040 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ทีสังกัดกองการศึกษาเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816/ว1507 ลว. 3 ส.ค.2560            

งบดําเนินงาน รวม 1,949,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,254,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 504,000 บาท
 - ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  504,000  บาท 
             -เพือจ่ายเป็นค่าแรงงาน(บุคคลภายนอก)ปฏิบัติหน้าทีให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด   และจ่ายเป็นค่า
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา ตังไว้  6
   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้าง
แรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 173,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย.60    
   
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตังไว้   107,100   บาท 
       - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1
         ทีได้รับจัดสรรทังหมด 63 คน อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี         
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ ตังไว้  66,300  บาท 
       - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2         ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 40 คน  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี        
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 576,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีรับโอนจาก
ส่วนราชการอืน 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.2560         
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตังไว้ 352,800  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 63 คนๆละ 20 บาท  
ตังไว้ 280 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ    
           งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560 (1 พ.ย.60-15 พ.ค.61) ตังไว้ 140
 วัน เปิดเทอม 140 วัน    
           งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2561 (16พ.ค.61-31 ต.ค.61) ตัง
ไว้ 140 วัน เปิดเทอม 140 วัน        
    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์    ตังไว้ 224,000  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ทีได้
รับจัดสรรทังหมด 40 คนๆละ 20 บาท    
ตังไว้ 280 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ    
           งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560 (1 พ.ย.60-15 พ.ค.61) ตังไว้ 140
 วัน เปิดเทอม 140 วัน   
           งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2561 (16พ.ค.61-31 ต.ค.61) ตัง
ไว้ 140 วัน เปิดเทอม 140 วัน        

ค่าวัสดุ รวม 685,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองการ
ศึกษา  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครืองคิดเลข  ทีเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอีพลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์ เช่น แก้วนํา จานรอง มีด ถัง  ถาด สบู่ 
 นํายาดับกลิน ผ้าปูโต๊ะ   ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระติกนําร้อน  ถัง
แก๊ส  เตา  กระจกเงา ไม้กวาด  แปรง กะละมัง  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วันทีพิมพ์ : 4/9/2560  16:11:07 หน้า : 28/53



ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 665,100 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้สถานศึกษาทีสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ)ในเขตเทศบาลตําบลโนน
สะอาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีรับโอนมาจากส่วนราชการอืน ดังนี(ทังนี
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/ว1507 ลว.3 ส.ค.2560         
   1. โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ  ตังไว้  208,900  บาท 
            จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทัง
หมด 109 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ 
           งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560(1พ.ย.60-31 มี.ค.61) ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.60-15พ.ค.60)          งวด
ที 2 ภาคเรียนที 1/2561(16 พ.ค.61-10 ต.ค. 61)ตังไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.61-31ต.ค.61)        
   2. โรงเรียนบ้านโนนลาน  ตังไว้  124,600  บาท 
          จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทัง
หมด 65 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ 
        งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560(1พ.ย.60-31 มี.ค.61)    ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.60-15พ.ค.60)       งวด
ที 2 ภาคเรียนที 1/2561(16 พ.ค.61-10 ต.ค. 61)ตังไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.61-31ต.ค.61)        
   3. โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว ตังไว้ 118,900  บาท 
             จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทัง
หมด 62 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ  
           งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560(1พ.ย.60-31 มี.ค.61) ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.60-15พ.ค.60)         งวด
ที 2 ภาคเรียนที 1/2561(16 พ.ค.61-10 ต.ค. 61)ตังไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.61-31ต.ค.61)        
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตังไว้ 130,100  บาท 
             จัดสรรให้เด็กทังหมด 63 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 280วัน โดย
จัดสรรเป็น 2 งวด คือ                 งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560(1พ.ย.60
-15 พ.ค. 61)ตังไว้ 140 วัน                  งวดที 2 ภาคเรียน
ที 1/2561(16 พ.ค.61-30 ต.ค. 61)ตังไว้ 140 วัน        
   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ตังไว้  82,600  บาท 
    จัดสรรให้เด็กทังหมด 40 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 280วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวด คือ         งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2560(1พ.ย.60-15 พ.ค
. 61)       ตังไว้ 140 วัน        งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2561(16 พ.ค.61-
30 ต.ค.61)         ตังไว้ 140 วัน        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง  2  ศูนย์   สังกัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง  2   ศูนย์   สังกัด
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,008,000 บาท
     -  อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     ตังไว้ 1,008,000 บาท 
       -เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาทีสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ดังนี  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน"        
           1.  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ตังไว้ 492,000 บาท 
  - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100%      
    ตังไว้ 109 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ 
          งวดที1ภาคเรียนที 2/2560 (1พ.ย.60-31มี.ค.61) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน    
                   งวดที2ภาคเรียนที 1/2561 (16พ.ค.61-31ต.ค.61)ตัง
ไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน        
             2.  โรงเรียนบ้านโนนลาน ตังไว้ 252,000 บาท 
  - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100%      
   ตังไว้ 65 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ    
      งวดท1ีภาคเรียนที 2/2560 (1พ.ย.60-31มี.ค.61) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        งวดที2ภาคเรียนที 1/2561 (16พ.ค.61-31ต
.ค.61)ตังไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน         
              3.  โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว  ตังไว้ 264,000 บาท 
  - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100%      
  ตังไว้ 62 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ     
        งวดที1ภาคเรียนที 2/2560 (1พ.ย.60-31มี.ค.61) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน          งวดที2ภาคเรียนที 1/2561 (16พ.ค.61-31
ต.ค.61)ตังไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน        

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 695,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข จํานวน 500,000 บาท
 - เพือใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ประจําปี 2561
  เพือเพิมศักยภาพของอาสาสมัครด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 
ให้มีความรู้ความสามารถ  นําความรู้ทีได้มาพัฒนางานสาธารณสุขของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  เพือความเป็นอยู่ทีดีของประชาชน        

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
    2.1.1 โครงการกําจัดลูกนํายุงลาย     ตังไว้  150,000  บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดลูกนํายุงลายและนํายากําจัดยุงลายตามรายการ ดังนี  
     
 1.จัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย    2.จัดซือนํายาฉีดพ่นกําจัดลูกนํายุงลาย 
   3.จัดซือนํามันเบนซินเติมเครืองพ่นหมอกควันและ     นํามันโซล่าเพือ
ผสมนํายากําจัดลูกนํายุงลาย      
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
  -  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
     ตังไว้    45,000 บาท 
         - อุดหนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เพือสนับ
สนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของอสม.ใน
เขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  หมู่บ้าน  ตําบลโนนสะอาด  หมู่บ้าน
ละ 7,500 บาท  และเพือให้อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม
ได้แก่ - การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข   -การแก้ไขปัญหาสาธารณ
สุขในเรืองต่างๆ - การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน         

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/
ว 0994  ลว. 24 กพ.60  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/729 ลว. 31  มี.ค.60         

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 588,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 588,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 588,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 588,000 บาท
   -  ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  588,000  บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับงานสาธารณสุข  งานกู้ชีพฯ ประจําศูนย์กู้ชีพ 
ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลในและ
นอกสถานที   ตังไว้  7   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ
.2541         
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 378,240 บาท
งบบุคลากร รวม 342,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,240 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล  ตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ในระบบแท่ง(ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต.ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 6)          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด สํานักงานปลัด เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัดงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  สํานักปลัด  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวัน
ที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และระเบียบหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 274,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
 -  ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  84,000  บาท 
          -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที
ต่างๆให้กับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ด้านการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ตัง
ไว้  จํานวน  1  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3
 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาการพัฒนา
ทักษะ  เสริมสร้างสุขภาพทีดีทังด้านร่างกายและจิตใจ  ส่งเสริมคุณค่า
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถินให้ดํารงสืบไป  และทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ          

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร    ค่าตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็น  เพือให้การดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์         

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี จํานวน 30,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
สตรีด้านต่างๆ  ให้กับกลุ่มสตรีหรือสตรีตําบลโนนสะอาด  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  เพือให้การดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์   
      

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรมให้ความรู้  ส่งเสริมสุขภาพทีดีของผู้
สูงอายุทังด้านร่างกาย  จิตใจ  และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมทางศาสนา  ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน   ค่าใช้จ่ายที
เกียวกับโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น         
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  ตังไว้  40,000  บาท 
    -  เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ติดเชือ H.I.V.  อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2561      
2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  ตังไว้  10,000  บาท 
    -  เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต  ดวง
ตา  และอวัยวะ  ประจําปีงบประมาณ  2561อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น        
3.  อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 
     ตังไว้       20,000  บาท 
    -  เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2561        
 เงินอุดหนุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3   ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3616 ลว.24
 มิย.59  เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559         

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,513,060 บาท
งบบุคลากร รวม 378,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล  แผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทัวไป  กองช่างเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถินในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 6)          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   -   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ 
และประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2           
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งบดําเนินงาน รวม 1,086,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่าย
อืนของ 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 ทีได้รับคําสังให้ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวัน
หยุดราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการให้บริการประชาชนและ
การให้บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 31,200 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
 พ.ศ.2548   ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองช่าง 
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59        

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
  -  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตังไว้  20,000  บาท 
          - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองช่าง        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที พนักงาน  ลูกจ้าง  และบุคคลซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองช่าง เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด 
และได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2555   แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558   และแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559        
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
          -เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี        
          1. รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตังไว้ 
 100,000  บาท 
          -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือวัสดุต่างๆที
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล        
          2.  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทางทุกประเภท     ตังไว้ 
 600,000  บาท 
           -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทางหรือซ่อมแซมทางทุกประเภททีอยู่
ในเขตพืนทีเทศบาลเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมทังเป็นค่า
จ้างเหมาแรงงานในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทางทีเป็นงาน
บํารุงรักษาทางทีเป็นงานบํารุงรักษาปกติ งานบํารุงรักษา ตัดกิงไม้ทีกีด
ขวางทางจราจรสองข้างทาง   งานบํารุงรักษาพิเศษ  และงานซ่อมฉุก
เฉิน ตามวิธีการบํารุงรักษาทางแต่ละลักษณะผิวทางกําหนด        
          3.  ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า     ตัง
ไว้  100,000  บาท 
         -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า สถานีบ้านโนนหัน หมู่ที 6และส่วนประกอบของสถานีสูบนํา เช่น 
คลองส่งนํา เครืองสูบนํา โรงแพ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวมทังเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมด้วย        

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกอง
ช่าง  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครืองคิดเลข  ทีเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอีพลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกอง
ช่าง           เช่น ค่าไม้อัด ค่าสี ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ตะปู สี พู่กัน ตลอดจนค่า
จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการเขียนป้าย ติดตังป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานต่างๆของทางราชการและ
เทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล   ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดี
รอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เครือง
กระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ 
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         

งบลงทุน รวม 48,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพลาสติก จํานวน 18,000 บาท
  -  เพือจัดซือเก้าอีพลาสติก  จํานวน  100  ตัวๆละ 180 บาท สําหรับใช้
งานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  (ราคาตามท้องตลาด)
โต๊ะขาวยาว จํานวน 25,000 บาท
  -  เพือจัดซือโต๊ะขาวยาว จํานวน  10  ตัวๆละ 2,500 บาท  สําหรับใช้
งานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  (ราคาตามท้องตลาด)
โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน   จํานวน 1
  ตัว ราคา 5,500 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)      

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,155,640 บาท
งบบุคลากร รวม 451,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 451,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,040 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล ทีสังกัดกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
ในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5
)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293 
ลว.9 ก.พ.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)          

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงิน
เพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)  ทีสังกัดกอง
ช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและตังไว้เงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกา
ศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,100 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น   เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7
 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,200 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัดงานไฟฟ้าถนน กองช่าง เทศบาล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล 
ตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555
 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 346,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 346,000 บาท
  1. ค่าระวางรถบรรทุก ตังไว้  10,000  บาท 
     -เพือจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกของกองช่าง เช่น  ค่าจ้างเหมาขน
ดิน หรือระวางบรรทุกสิงของทีจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
เทศบาล ฯลฯ         
  2. ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  336,000  บาท 
     -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติในงานไฟฟ้าและ
ถนนของกองช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตังไว้ 4 อัตรา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกอง
ช่าง  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ปลักฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศ  เสาอากาศสําหรับ
วิทยุ  เครืองรับโทรทัศน์  
จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชุดโคมไฟสาธารณะ ทีใช้งานตามอํานาจหน้าที
ของหรือตามกิจกรรมทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดให้มีขึน  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของกองช่าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนํา
บาดาล  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ         
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง  เช่น  ยาง
รถยนต์  นํามันเบรก ฟิลม์กรองแสง กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เบาะรถยนต์  เครืองยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถ
ยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํา ฯลฯ   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ของกองช่าง   เช่น  แก๊ส
หุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามัน
เตา  นํามันจารบี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด   ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง  เช่น ขาตัง
กล้อง พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
รณรงค์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์งานสําคัญอืนๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล   ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณา 
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ         

งบลงทุน รวม 6,558,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
       -เพือจัดซือรถกระเช้าไฟฟ้า  จํานวน  1 คัน  ใช้ในงานไฟฟ้า
ถนน  เพือให้บริการประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาด   
 คุณลักษณะสังเขป    
 รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตังเครนไฮดรอลิค  เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า  150
  แรงม้า  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12  เมตร   ตัวรถ
ชนิด  6  ล้อ  เครืองยนต์ดีเซล  มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรง
ม้า  (อุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน)    ตอนหน้าเป็นหัว
เก๋ง  สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน (รวมพนักงานขับ
รถ)   ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตังเครนไฮดรอลิก  มีประสิทธิภาพใน
การยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 4.8  ตัน  ทีระยะยก  1  เมตร  พร้อมติด
ตังกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส  สําหรับทํางานในทีสูง  ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12
  เมตร  ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็กขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  3
  ลูกบาศก์เมตร  สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี  ยกเทท้ายด้วยระบบ
ไฮดรอลิค  ด้านหัวเก๋งติดตังสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นดวงไฟแบบ  LED  
หรือฮาโรเจ้นท์  มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบก
กําหนด  และตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน  ตัวรถและอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน        
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,558,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
  -  เพือก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตําบลโนนสะอาด   
จํานวน  2  แห่งๆละ 250,000 บาท (ทางเข้าเทศบาลฝังบ้านเหมือดแอ่ติด
ถนนมะลิวรรณ และฝังบ้านแสนสุขติดถนนมะลิวรรณ)  สูง 5.00
 เมตร  ยอดสูง 10.00 เมตร กว้าง  12.00 เมตร (คงเสาเดิม)         

โครงการติดตังกันสาดรอบอาคารสํานักงาน (หลังใหม่) จํานวน 100,000 บาท
 -เพือติดตังกันสาดรอบอาคารสํานักงานงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด (หลังใหม่) รายละเอียดตามทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด
โครงการติดตังหอกระจายข่าว  หมู่ที 1 จํานวน 200,000 บาท
 -เพือติดตังหอกระจ่ายข่าว  ทีศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน   บ้าน
โนนสะอาด  หมู่ที 1  ปริมาณงานโครงเหล็กถัก  หอกระจายข่าวสูง 12.00
 เมตร  แบบมีหลังคาคลุม  ลําโพงชุดเครืองขยายเสียงขนาด  1,000
  วัตต์  พร้อมชันวางลําโพง  ขนาด  16  นิว  4  ตัว  ไมโครโฟน  2
  ตัว  พร้อมสายยาว  20  เมตร  ติดตังป้ายรายละเอียดตามทีเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการติดตังหอกระจายข่าว  หมู่ที 6 จํานวน 120,000 บาท
   -เพือติดตังหอกระจ่ายข่าว  ประจําหมู่บ้าน   บ้านสมบูรณ์สุข  หมู่ที  6 
ปริมาณงานโครงเหล็กถัก  หอกระจายข่าวสูง  12.00  เมตร  แบบมี
หลังคาคลุม  ลําโพงชุดเครืองขยายเสียงขนาด  1,000  วัตต์  พร้อมชัน
วางลําโพง ขนาด  16 นิว  4  ตัว  ไมโครโฟน  2  ตัว  พร้อมสายยาว  20
  เมตร  ติดตังป้ายรายละเอียดตามทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 100,000 บาท
-เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปรับตกแต่งพืนทีโดยรอบสํานักงานให้ร่มรืน
สวยงาม และน่าอยู่ ตลอดจนสิงประเทืองใจหรือประติมากรรม

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที 1 จํานวน 370,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสมาน  ถึง  บึง
ห้วยต้อน   บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 1  ระยะทาง  0.160  กม.  กว้าง  4.00
  เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  640  ตาราง
เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที  3 จํานวน 282,000 บาท
    -เพือก่อสร้างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้าน  จากสามแยกนานายนวล
ใย  เจิดภูเขียว ถึง  ถนน คสล.เดิม  บ้านหนองบัว หมู่ที  3  
ระยะทาง  0.122  กม.  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  488  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด        
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
    -เพือก่อสร้างถนน  คสล. ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ปริมาณงาน  ระยะทาง  0.118   กม.  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง  กว้าง  0.50  เมตร วางท่อระบาย
นํา  คสล. 0.30 เมตร  2 จุดๆละ 6 ท่อน  รวม  12  ท่อน  หรือพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  590  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  4 จํานวน 285,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน  สายจากบ้านนายทรง
พจน์ บุญโคกล่าม  ถึงบ้านนายแสวง  เดชบํารุง   บ้านโนนลาน หมู่ที 4 
ระยะทาง  0.155  กม.   กว้าง  3.00   เมตร หนา  0.15  เมตร   หรือ
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  465  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 จํานวน 616,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้าน จากหน้าวัด
สระแก้ว  ถึง  ทางไปบ้านหนองบัว   บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที 2  ระยะ
ทาง  0.200  กม.  กว้าง  5.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 จํานวน 347,000 บาท
 -เพือก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  ต่อจากถนนเดิม  สายซอยหนอง
บง  ถึง  ไร่จิตรกวี  บ้านแสนสุข  หมู่ที 5 ระยะทาง  0.145  กม
.  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  580  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างทีจอดรถเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 400,000 บาท
    -เพือก่อสร้างทีจอดรถสําหรับประชาชนทีมาติดต่อราชการเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด และทีจอดรถสําหรับคนพิการ  ปริมาณงาน ต่อเติม
หลังคา  กว้าง 6.00  เมตร ยาว 43.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร  เทพืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 12.00 เมตร  ยาว 43.00 เมตร  หนา  0.10
 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  516.00 ตารางเมตร  ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนทีทาง
เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด จํานวน 100,000 บาท
    -เพือก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  หมู่ที  9 จํานวน 338,000 บาท
    -เพือก่อสร้างรางระบายนําเสีย   ภายในหมู่บ้าน   บ้านมิตรภาพ  หมู่
ที  9  ปริมาณงาน  ท่อระบายนํา  คสล. ครึงซีก  ? ปากกว้าง 0.30
  เมตร  พร้อมฝาปิด  คสล. จํานวน  410  ท่อน  วางท่อระบายนํา
กลม  คสล.  ? 0.30 เมตร  จํานวน  4 จุด   จํานวน  38 ท่อน  ติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกําหนด        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเก็บพัสดุ สํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  เพือเป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็นห้องครัว 
ปริมาณงานปรับปรุงอาคารพัสดุเดิม  กว้าง 7 เมตร  ยาว 12 เมตร  ต่อ
เติมหลังคากันสาดและก่อผนังอิฐ  พืนทีกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเดิม จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเดิม  สํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ปริมาณงานปรับปรุงหลังคา กว้าง  7.00
  เมตร  ยาว  11.50 เมตร  เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  7
  เมตร  ยาว 41.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง และซ่อมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทัง  2  ศูนย์  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทาง
เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงห้องนําอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง และซ่อมแซมห้องนําศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ให้อยู่ในสภาพทีดีพร้อมใช้งาน ปริมาณงานต่อเติม
หลังคา กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  10.00 เมตร  ปรับปรุงเทพืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง  7  เมตร  ยาว 43  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 500,000 บาท
  -  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    รวม       500,000  บาท
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที 1          ตังไว้  
 100,000  บาท 
    -เพือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที  1 จาก
ป่าช้าบ้านโนนสะอาด  ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที 4        
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที  3       
                    ตังไว้   100,000  บาท 
    -เพือขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านพร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ  จาก
บ้านนายน้อย กุดภูเขียว ถึงบ้านนายบุญหลาย ทองสม  หมู่ที 3        
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที 4           ตังไว้  
  100,000  บาท 
    -เพือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที  4 จาก
บ้านโนนลาน ถึงสามแยกทางไปบ้านโนนสะอาด  หมู่ที  1        
4. โครงการไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง   หมู่ที 6 
                    ตังไว้    100,000  บาท 
    -เพือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที  6   คุ้ม
โนนทอง        
5. โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน   หมู่ที 8         
                     ตังไว้     100,000  บาท 
   -เพือติดตังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนเรียน  หมู่ที  8        

งานสวนสาธารณะ รวม 336,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 336,000 บาท
  -  ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  336,000  บาท 
          -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีดูแลสวน
สาธารณะ ความสะอาดบริเวณภายในของเทศบาล  ตังไว้ 4 อัตรา  
พร้อมทังดูแลสวน  ต้นไม้  บริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กแล็กของเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ทัง  2  ศูนย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        
        

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 786,700 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น   เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7
 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ตามงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 666,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 666,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 256,700 บาท
 -  ค่าจ้างแรงงาน  ตังไว้  252,000  บาท 
          -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีประจํารถ
ขยะเทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตังไว้ 3 อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        
  -  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ตังไว้  4,700  บาท 
          -เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการกําจัดสิงปฏิกูลต่างๆ  ทีอยู่ในการควบ
คุมดูแลของสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล จํานวน 350,000 บาท
      -เพือใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาล  เช่น  ค่า
เช่าสถานทีทิงขยะ/ค่าฝังกลบขยะ/ค่าสารกําจัดกลินและแมลง 
ค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองกับการจัดการขยะ   เพือควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการไฟฟ้าและถนน  เพืออํานวย
ความสะดวกในการขนขยะเข้าสู่บ่อขยะให้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย        

โครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะเพือชุมชน จํานวน 30,000 บาท
          -เพือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะเพือชุมชน    

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ จํานวน 30,000 บาท
      -เพือใช้จ่ายในโครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะรีไซเคิล        
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินแบบบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือใช้จ่ายในโครงการจัดทําหรือทบทวน  แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี   แผนดําเนินงาน  และติดตามแผนฯ   ฯลฯ  
ประจําปี  2561  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามกระบวนการจัดทํา
แผนฯ   ในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และตําบล  การประชุมประชาคมหมู่
บ้าน ประชาคมเมือง   พร้อมทังการจัดทํา  ทบทวน  และประสานแผน
พัฒนาท้องถินของตําบลโนนสะอาด การอบรมเพือส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ของคณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผน  หรือคณะกรรมการอืนๆ ทีเกียวกับ
การพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เพือนําแผนพัฒนาท้องถินไปสู่การ
ปฏิบ้ติ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด  ที  มท 0810.2/ว0600  ลว.29 ม.ค.59   และที มท 0810.3/ว
 5797  ลว. 10 ต.ค.59         

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เคลือนที) จํานวน 20,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเพือชีแจงข้อราชการ
ต่างๆ  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ในรอบปี 2561  เพือเกิดการแลก
เปลียนเรียนรู้  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกับประชาชนตําบลโนนสะอาด  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         

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน  ประจําปี 2561 ระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และตําบล  และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทําประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ  เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856   ลว.12 มีค
.53           
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท
  1.  อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น  
       ตังไว้  30,000       บาท 
       - เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2561  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         
   2.  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
        ตังไว้  40,000      บาท 
        - เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อําเภอ
ชุมแพ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สําหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอชุมแพ (ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616  ลว.24 มิย.59 ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว 1102  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
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 160,000 บาท
        1.  กีฬาชนแดนเกมส์ ตังไว้  10,000  บาท 
             - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ร่วมกับอําเภอทีมีเขตติดต่อกับอําเภอชุมแพ  ได้แก่  อําเภอ
ชุมแพ  อําเภอภูเวียง   อําเภอสีชมพู  อําเภอหนองเรือ  อําเภอภู
กระดึง  อําเภอภูผาม่าน ฯลฯ  การเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559        
        2.  กีฬาท้องถินเกมส์ ตังไว้  50,000  บาท 
             - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในอําเภอชุมแพ  เพือสร้าง
ความสามัคคีและกําลังกายทีดี  ให้กับบุคลากรของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559        
        3.  กีฬามวลชนต้านยาเสพติด  ตังไว้ 100,000  บาท 
             - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ร่วมกับประชาชน ผู้นําชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพือ
สร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนและ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559          
 **  ตามข้อ 1-3  หมายความรวมถึงกีฬาทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัด
ขึน เพือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน กีฬาเยาวชนทีเทศบาลส่งเข้า
แข่งขันหรือจัดให้การแข่งขัน ทังนีรวมถึงค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุม
และผู้ฝึกสอนนักกีฬาหรือนักกรีฑา  ค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก ค่า
อุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  พร้อม
รองเท้า  ถุงเท้า  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการ
แข่งขันกีฬา ซึงค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามจําเป็นและประหยัด  ทังในและ
นอกเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬา อปท.2559        
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 432,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา/งานประเพณี จํานวน 305,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีต่างๆในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดสถาน
ทีค่าเงินรางวัล ขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดําเนินการที
เกียวเนืองกับงานศาสนา งานประเพณีท้องถิน  ประกอบด้วย        
    1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  ตังไว้ 150,000 บาท 
        - เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูง
อายุ  ในตําบลโนนสะอาด  ประจําปีงบประมาณ  2561 เช่น  กิจกรรม
อบรม  ส่งเสริม  พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์กิจกรรมการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ  ฯลฯ        
    2. โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ตังไว้ 30,000 บาท 
        - เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับการดําเนินการตามโครงการส่ง
เสริมทํานุบํารุงศาสนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ประจําปี  2561
  เพือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมทีสืบสานวัฒนธรรมท้องถินทีดี
งาม  เพือปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความดีงามของวัฒนธรรม
และประเพณีไทย        
    3.  โครงการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา  ตังไว้ 20,000 บาท 
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม
จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประจําปี 2561   ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานถวายเทียน  และผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่เทียน
พรรษา  การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าป้าย  ฯลฯ        
    4.  โครงการอนุรักษ์ศิลปะพืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิน  
         ตังไว้    35,000     บาท 
         - เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะพืนบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิน  ประจําปี 2561          
    5.  โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีท้องถิน  ของไทยคอน
สาร  หมู่ที  7-8       ตังไว้ 30,000     บาท 
        - เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณี
ท้องถินไทยคอนสาร ม.7-8  ประจําปี 2561        
    6.  โครงการส่งเสริมจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน   ตังไว้      40,000  บาท 
        -เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริม
จริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน     
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โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
      1.    วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช  ตังไว้  10,000  บาท 
             - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงออก
ถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึด
เหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวตําบลโนนสะอาด        
       2.  วันแม่แห่งชาติ  12  สิงหามหาราชินี  ตังไว้ 10,000 บาท 
            - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   อันเป็นการแสดงออกถึง
การพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวตําบลโนนสะอาด        
       3.  วันทรงราชย์  รัชกาลที 10   ตังไว้  20,000  บาท 
           - เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานเฉลิมฉลองวันขึนทรงราชย์  รัชกาล
ที 10  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เพือจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน  หรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  เพือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 
อันเป็นการแสดงออกถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหา
กษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
ชาวตําบลโนนสะอาด        

งบเงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 87,500 บาท
     1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
         ตังไว้  20,000  บาท 
         - เพืออุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูก
เสียว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี 2560   (ประจําปีงบ
ประมาณ  2561)        
      2. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
          ตังไว้  7,500  บาท 
          - เพืออุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561   อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น        
      3. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
          ตังไว้  60,000  บาท 
          - เพืออุดหนุนโครงการจัดงาน  งานประจําปี  รวมของดีเมือง
ชุมแพ  ประจําปี 2561  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น        
        เงินอุดหนุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3   ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3616 ลว.24
 มิย.59   เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559        
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 677,140 บาท
งบบุคลากร รวม 299,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล  ตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีช่วยงานการ
เกษตร  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกดอกทานตะวันเพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท
       - เพือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเทียวของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  และคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม 
ควบคุมและลดมลพิษ  เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164  ลว.26      ม
.ค.2558        

โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

     - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในดครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปี 2561  เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.4/ว
 1659 ลว. 24 ส.ค.2553        
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โครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพือเพิมผลผลิต จํานวน 20,000 บาท
      - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมทีเกียวกับการอบรมการ
ปลูกข้าวเพือเพิมผลผลิต  ประจําปี 2561  ซึงมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าพันธุ์ข้าว  ค่าจัดสถานที  ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อการอบรมตามโครงการ ฯลฯ       
 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
     -  เพือจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ  เสียม กระถางต้นไม้  ไม้
ประดับ  ปุ๋ย  ถุงมือ  รองเท้าบู๊ต  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  พืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติค  หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ  สปริงเกลอร์  ฯลฯ        

งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 5,000 บาท
   - เพือจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิว  จํานวน  1
  เครือง    โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี   
 - เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์  แบบมือถือ  
 - ใช้เครืองยนต์เบนซิน  1 สูบ  2 จังหวะ   
 - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  21  ซีซี   
 - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  0.8  แรงม้า   
 - ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิว    
 - ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน   (ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560)        

เครืองตัดหญ้า จํานวน 12,500 บาท
         - เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น   จํานวน  1  เครือง  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี    
 - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน   
 - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  3.5  แรงม้า   
 - รัศมีตัดหญ้า กว้างไม่น้อยกว่า  18 นิว   
 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560) 
       

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
       - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ควบคุมมลพิษ  เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม  เช่น  การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าทดแทน  ฯลฯ        
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โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิงแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

     - เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" เพีอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนําและป่า รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิง
แวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1060 ลว. 31 พ
.ค.59        

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,336,300 บาท
งบกลาง รวม 12,336,300 บาท
งบกลาง รวม 12,336,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,100 บาท
     -เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
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 9,088,200 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  ทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังขีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงิน
เบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว ตามแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของอปท. ในส่วนของ
เงินอุดหนุนทัวไป สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท0891.3/ว 1502 ลว. 2 สค.59  รวมถึงหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง         

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  สําหรับรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้
แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึนทะเบียน เพือขอรับเบียความพิการไว้กับ อปท.แล้ว  โดยคนพิการที
มีสิทธิจะได้รับเบียคนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมือ 25 พย
.57)  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ อปท.(ฉบับที 2) 
พ.ศ.2559  รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง         
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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  และจ่ายเพือกรณีฉุก
เฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667  ลว.12 มี.ค. 45  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456 ลว.19 มิ.ย.58 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิ.ย.59  โดย
การช่วยเหลือให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน  สถานะ
ทางการเงินการคลังของ อปท.ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสัง
การทีเกียวข้องโดยเคร่งครัด ซึงเมือสาธารณภัย อปท.สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันทีภายใต้กรอบอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรอ
ให้มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ
.2556         

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 135,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถินเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามสัดส่วนเงินสมทบเทศบาลขนาดเล็ก สมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าหลักสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน                 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 3,000 บาท
       -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น  ค่าช่วยทําศพ  ค่าช่วยเหลือพิเศษอืนๆ  ฯลฯ        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 460,000 บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2500  มาตรา 6  และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546  ข้อ 8   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินส่งเงินสมทบกองทุนฯ (กบท. ) เทศบาลในอัตรา
ร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   โดยไม่ต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ         
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 3,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 110,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,088,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

460,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 235,100 108,000 423,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 31,200 12,000 32,040

เงินเดือนพนักงาน 299,640 620,400 222,240 1,572,360

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 3,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 110,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,088,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

460,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

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 108,000 1,179,000 2,053,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,120 24,960 61,380

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 54,960 142,200

เงินเดือนพนักงาน 218,280 3,996,760 6,929,680

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 378,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 31,200 36,000 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 84,000 958,700 84,000 588,000 564,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
เงินรางวัล

ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

173,400

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 50,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  และพวงมาลา 15,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  และพวงมาลา

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 576,800

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา 160,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง

โครงการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา/งาน
ประเพณี

305,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของเทศบาล 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

500,000 750,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 366,000 583,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 34,500 64,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 504,000 1,445,000 4,227,700

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
เงินรางวัล 5,000 5,000

ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

173,400

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 80,000

ค่าเดินทางไปราชการ 200,000 250,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  และพวงมาลา 15,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  และพวงมาลา 3,000 3,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 576,800

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา 160,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง 20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา/งาน
ประเพณี

305,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของเทศบาล 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์ผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
โนนสะอาด

50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข 500,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน (เคลือนที) 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาล 350,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์  อปพร.
โครงการปลูกดอก
ทานตะวันเพือส่งเสริม
การท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์ผู้
สูงอายุเทศบาลตําบล
โนนสะอาด

50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข 500,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน (เคลือนที) 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาล 350,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์  อปพร. 30,000 30,000

โครงการปลูกดอก
ทานตะวันเพือส่งเสริม
การท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

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

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมการ
จัดทํากองทุนขยะเพือ
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 100,000

โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้การดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะ

30,000

โครงการอบรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนว
ทางพระราชดําริ
โครงการอบรมวิธีการ
ปลูกข้าวเพือเพิมผล
ผลิต

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนน
สะอาดและสิงแวดล้อม

30,000

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 800,000 20,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2560  16:25:06 หน้า : 7/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 27,000 27,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทํากองทุนขยะเพือ
ชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 100,000

โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้การดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะ

30,000

โครงการอบรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนว
ทางพระราชดําริ

250,000 250,000

โครงการอบรมวิธีการ
ปลูกข้าวเพือเพิมผล
ผลิต

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนน
สะอาดและสิงแวดล้อม

30,000

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 665,100

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน

เก้าอีบุนวม

เก้าอีผู้บริหาร

เก้าอีพลาสติก 18,000

ชันเก็บเอกสาร (แบบ
สูง)

ชุดรับแขก

ตู้เก็บเอกสาร 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,000 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 210,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 260,000 290,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 665,100

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 55,000 85,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 270,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 650,000 655,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 15,000 15,000

เก้าอีบุนวม 18,000 18,000

เก้าอีผู้บริหาร 25,000 25,000

เก้าอีพลาสติก 18,000

ชันเก็บเอกสาร (แบบ
สูง) 8,000 8,000

ชุดรับแขก 11,800 11,800

ตู้เก็บเอกสาร 11,000 15,000 37,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก มีหู
ลินชัก

โต๊ะขาวยาว 25,000

โต๊ะทํางาน 5,500

โต๊ะสภา

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะอเนกประสงค์ 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี

เครืองพิมพ์เลเซอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น ขนาด 2 ก๊อก

เตาแก๊ส

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง

โทรทัศน์  LED  
ขนาด  40  นิว

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 11,000 11,000

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก มีหู
ลินชัก 8,000 8,000

โต๊ะขาวยาว 25,000

โต๊ะทํางาน 32,000 37,500

โต๊ะสภา 18,000 18,000

โต๊ะหมู่บูชา 5,000 5,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี

12,000 12,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 15,800 15,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น ขนาด 2 ก๊อก 26,000 26,000

เตาแก๊ส 5,000 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 3,000 3,000

โทรทัศน์  LED  
ขนาด  40  นิว 15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองตัดหญ้า 12,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า 2,000,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยโซ่ยนต์ ขนาด 3 
แรง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กระจกโค้ง พร้อมขาตัง

ไซเลนติดรถดับเพลิง 
LED

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูเทศบาล 500,000

โครงการติดตังกันสาด
รอบอาคารสํานักงาน 
(หลังใหม่)

100,000

โครงการติดตังหอกระ
จายข่าว  หมู่ที 1 200,000

โครงการติดตังหอกระ
จายข่าว  หมู่ที 6 120,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เทศบาลตําบลโนน
สะอาด

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที 1 370,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที  3 282,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในสํานักงาน 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองตัดหญ้า 12,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า 2,000,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยโซ่ยนต์ ขนาด 3 
แรง 15,000 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กระจกโค้ง พร้อมขาตัง 27,300 27,300

ไซเลนติดรถดับเพลิง 
LED 12,000 12,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 24,000 24,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูเทศบาล 500,000

โครงการติดตังกันสาด
รอบอาคารสํานักงาน 
(หลังใหม่)

100,000

โครงการติดตังหอกระ
จายข่าว  หมู่ที 1 200,000

โครงการติดตังหอกระ
จายข่าว  หมู่ที 6 120,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เทศบาลตําบลโนน
สะอาด

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที 1 370,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที  3 282,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในสํานักงาน 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที  4 285,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 616,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 347,000

โครงการก่อสร้างทีจอด
รถเทศบาลตําบลโนน
สะอาด

400,000

โครงการก่อสร้างรัว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด

100,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา  หมู่ที  9 338,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารเก็บพัสดุ 100,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมโรงจอดรถเดิม 150,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 100,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 500,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 45,000

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

รวม 12,336,300 737,140 592,500 160,000 10,791,400 652,240 1,313,000 5,754,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที  4 285,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 616,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 5 347,000

โครงการก่อสร้างทีจอด
รถเทศบาลตําบลโนน
สะอาด

400,000

โครงการก่อสร้างรัว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด

100,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา  หมู่ที  9 338,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารเก็บพัสดุ 100,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมโรงจอดรถเดิม 150,000

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 100,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 500,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,235,500

รวม 1,341,700 13,211,420 46,890,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอ ชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,890,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,021,180 บาท

งบบุคลากร รวม 6,073,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท /รอง
นายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆละ 15,180 บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  กรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ
ละ   3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000 บาท รองนายกจํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 9,660 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,180 บาท/รองประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 12,420 บาท  สมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ 10 คน  เดือน
ละ 9,660 บาท/คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น   ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,448,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,613,040 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการสํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามแผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ตําแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัด
เทศบาล  หัวหน้าสํานักปลัด  นักจัดการงานทั่วไป  นิติกร นักทรัพยากร
บุคคล  เจ้าพนักงานธุรการ  และนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,960 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่ม พ.ส.ร. ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)ตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น   เรื่องหลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและตั้งไว้เงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิ
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 23 พ.ค
. 55 ข้อ 1 แห่งประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 7)  บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 525,360 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดงานบริหารทั่ว
ไป สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,480 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ที่สังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล ตามประกาศกท.จ
.ขอนแก่น  เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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งบดําเนินงาน รวม 3,589,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 646,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่าย
อื่น   ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของสํานักปลัด        ให้
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 1,673,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,028,000 บาท

 - ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  588,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้
กับทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น คนงานทั่วไป  แม่บ้าน  คนงาน
ประจําโรงสูบนํ้าไฟฟ้า  คนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานประชา
สัมพันธ์   งานนิติการ  งานทะเบียน   ฯลฯ  ตั้งไว้  7   อัตรา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรง
งาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         
 - ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตั้งไว้  200,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหารตลอดจนบุคคลอื่นๆ
ซึ่งได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรม         
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    ตั้งไว้  15,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ  สอบ
สัมภาษณ์  และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับ  สอบคัดเลือก และ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาล   เพื่อจ่ายแก่คณะกรรมการภาย
นอกและภายใน  ที่เทศบาลแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดังกล่าว         
 - ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ ตั้งไว้  40,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆของสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาดซึ่งได้จัดซื้อในนามของเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น หนังสือ
พิมพ์ หนังสือต่างๆของหน่วยงานของรัฐที่จัดทําขึ้นในวาระต่างๆ หนังสือ
ส่งเสริมด้านวิชาการ เป็นต้น         
 - ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ  ตั้งไว้  15,000  บาท 
  -ค่าเข้าปกหนังสือ   เข้าเล่มหนังสือ  เข้าเล่มวารสาร  สื่อต่างๆ   ของ
สํานักปลัด  เทศบาลตําบลตําบลโนนสะอาด  ตลอดจนเข้าเล่มหนังสืองาน
ด้านต่างๆ  ที่เทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการ       
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน  ตั้งไว้  45,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ไว้สําหรับถ่ายเอกสารของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด     
 - ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์   ตั้งไว้  40,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์  ในเขตตําบลโนนสะอาด  โดย
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล        
 - ค่าเบี้ยประกัน  ตั้งไว้  10,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าทําประกันภัยรถยนต์  สําหรับรถพยาบาล (รถกู้ชีพ)   รถ
ยนต์ดับเพลิง  รถขยะ ของเทศบาลโนนสะอาด          
 - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งไว้  50,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  ค่าเดินสาย
โทรศัพท์  ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่อง
โทรศัพท์ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด        
 - ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ   ตั้งไว้  20,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต  wifi  ระบบสาย  แชร์เครื่องพิมพ์  ภาย
ในเทศบาลตําบลโนนสะอาด        
 - ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมนเนม   ตั้งไว้   5,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมนเนม
(Domain Name)ต่อปี สําหรับเว็บไซต์เทศบาลตําบลโนนสะอาด         
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง เช่น พิธีเปิด
อาคารต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  หรือในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตลอดจนการจัด
ประชุม ซึ่งเทศบาลตําบลโนนสะอาดได้จัดขึ้น เช่น การประชุมประชาคม
ตําบล การประชุมกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม
ต่างๆเพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล คณะอนุกรรมการ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กลุ่มเอกชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในโอกาสและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาดและได้
รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ
.ศ.2559

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสจําเป็นสําคัญ

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ประจําปี  2561  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะ
สม หมายความรวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งของท้อง
ถิ่น ฯลฯ

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 27,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อําเภอ  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ.2561

โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 250,000 บาท
  -เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางพระราชดําริ  เพื่อดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา
บุคลากร  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  และ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ซึ่งได้รับค่า
จ้างค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งได้รับความเห็น
ชอบจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดให้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและ
กิจกรรมนั้นๆ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ยาน
พาหนะและขนส่งของเทศบาล ค่าบํารุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล/สนาม
หญ้า/สนามกีฬาเอนกประสงค์ เช่น ประดับตกแต่ง ถมทราย หรือตลอดจน
ซ่อมแซมอื่นๆ  เกี่ยวกับสนามของเทศบาล/เครื่องเล่น/เครื่องออกกําลัง
กาย/สนามกีฬาเอนกประสงค์/สวนสุขภาพ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของสํานัก
ปลัด  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร  เครื่องคิดเลข  ที่เย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก  หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที่  แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  และนํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสํานัก
ปลัด  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศ  เสา
อากาศสําหรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด เช่น แก้วนํ้า จานรอง  มีด ถัง  ถาด สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระติกนํ้าร้อน  ถังแก๊ส  เตา  เตาไฟฟ้า  หม้อหุง
ข้าว  เครื่องบดอาหาร  กระทะไฟฟ้า  กระจกเงา ไม้
กวาด  แปรง กะละมัง  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสํานัก
ปลัด  เช่น  ยางรถยนต์  นํ้ามันเบรก ฟิลม์กรองแสง กระจกโค้ง
มน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เบาะรถยนต์  เครื่อง
ยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบ
พัด  หม้อนํ้า ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามัน
เชื้อเพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด   นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  นํ้ามันจาร
บี  นํ้ามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายรณรงค์ หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์งานสําคัญอื่นๆ ของสํานักปลัดเทศบาล   ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสถานีสูบ
นํ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที่ ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร   ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม    รวมถึงค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม   ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 358,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 358,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 9,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงานนั่งทํางาน  ประจําสํานัก
ปลัด  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  3  ตัวๆละ  3,000  บาท  ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)
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เก้าอี้บุนวม จํานวน 18,000 บาท
 -เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเก้าอี้ทําด้วยเหล็ก  สําหรับใช้ในห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  30 ตัวๆละ  600  บาท  ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 25,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับคณะผู้บริหาร  ใช้ในห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  5  ตัวๆละ  5,000  บาท  ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)

ชุดรับแขก จํานวน 11,800 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก  จํานวน  2   ชุด  ชุด
ละ  5,900  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท
1. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  15 ลิ้นชัก  ตั้งไว้  4,000  บาท 
 - เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก  ขนาดไม่น้อย
กว่า 37x45x131 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จํานวน  1  ตู้    
 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560) 
       2. ตู้เหล็ก  ขนาด 2  บาน (มอก.)  ตั้งไว้  11,000  บาท  
 -  เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)    จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500  บาท  มี
มือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น          
 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560)        

โต๊ะทํางาน จํานวน 11,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ของพนักงาน  สํานักปลัดเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  จํานวน  2  ตัวๆละ  5,500  บาท  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5x0.60x0.75 เมตร  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

โต๊ะสภา จํานวน 18,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา  สําหรับใช้ในห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน  6  ตัวๆละ  3,000  บาท  ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1 ชุดๆละ  5,000  บาท   โดยมี
คุณสมบัติโดยสังเขป  ดังนี้         
 - ทําด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด  9  นิ้ว        
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่        
 - มีโต๊ะแท่นบูชา  9  ชิ้น    (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  :  มีนาคม  2560)        

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  โทรโข่ง จํานวน  1  ตัว  (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น)

วันที่พิมพ์ : 6/9/2560  13:59:34 หน้า : 8/53



ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาแก๊ส จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเตาแก๊ส  ชนิดไม่น้อยกว่า  2  หัวเตา  จํานวน  1  เตา (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1   เครื่อง   (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพื้นฐาน             
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก  (4 core) 
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา        
พื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz  จํานวน  1  หน่วย        
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB        
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้        
   1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ        
   2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วย        
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB หรือ        
   3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Grapics  ที่  มีความสามารถในการใช้หน่วย      
  
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB 
หรือ   - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย   - มีแป้นพิมพ์และ
เมาส์        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB        
หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240  GB 
จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง     
   
 - มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย        
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์   จํานวน  1   เครื่อง   (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi    - มี
หน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB        
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)   - 
สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง        
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาร (Wi-fi)  ได้        
 - สามารถใฃ้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 578,280 บาท
งบบุคลากร รวม 479,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 479,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,520 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล   ตามแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตําแหน่งนัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  ที่ มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่จ้างตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน    คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของ
เทศบาล (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

 - ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ   ตั้งไว้  30,000  บาท 
  -ค่าเข้าเล่มหนังสือ  แผนยุทธศาสตร์   แผนพัฒนาสี่ปี   แผนดําเนิน
งาน  ติดตามแผนฯ  เทศบัญญัติฯ  และวารสารต่างๆ  ของงานวางแผน
สถิติและวิชาการ  งานแผนงาน   งานงบประมาณ  ฯลฯ         

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
 - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง        
หรือดีกว่า ดังนี้         
 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน        
ไม่น้อยกว่า  2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ        
 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน        
ไม่น้อยกว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จํานวน 1  หน่วยหรือ ชนิด Solid  State  Disk        
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1  หน่วย        
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว        
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า        
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - สามารถใช้งาน  Wi-fi  (802.11b,g,n)  และ   Bluetooth  ได้เป็น
อย่างน้อย         
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี จํานวน 12,000 บาท
 - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560)        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi        
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)  
       
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)        
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  128  MB        
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
 - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า        
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-
fi)  ได้        
 - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250  แผ่น        

งานบริหารงานคลัง รวม 2,611,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,621,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,099,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาลที่สังกัดกอง
คลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293ลว.9 ก.พ.2559
   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ชํานาญการพิเศษและประเภท
วิชาการชํานาญการ โดยให้ได้รับตามประกาศ ก.จ. และก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,880 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด  ตั้งไว้ 3 อัตรา ได้
แก่ ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  และระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง         
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,480 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ  เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่นลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล  และระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 885,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่าย
อื่น  ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(พนักงานเทศบาล)พนักงานจ้าง  นอกเวลาราชการ,วันหยุด
ราชการที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองคลัง  ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59         
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ค่าใช้สอย รวม 467,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 387,000 บาท

 - ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  252,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของกอง
คลัง   ตั้งไว้  3  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3
 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541      
 
 - ค่าลงทะเบียน  ตั้งไว้  50,000  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น(พนักงาน
เทศบาล)หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เข้ารับการอบรมสัมมนาตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการอบรมสัมมนา ฯลฯ       
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตั้งไว้  20,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตัวแทน
หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชน  ในการปฏิบัติหน้าที่เปิดซองสอบ
ราคา/ประกวดราคาเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับคณะ
กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ที่เป็น
พนักงานเทศบาลจะต้องไม่เป็นผู้ซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มี
หน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานที่ต้นสังกัด
ตลอดจนค่าตอบแทน         
 - โครงการพัฒนาการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    ตั้งไว้ 
 45,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2550  และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท 0808.3/ว462  ลว.29 กพ.2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว67  ลว. 9 มค.2555  และการจัดทําฐาน
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. เช่น การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมาย
กําหนด         
 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น    ตั้งไว้ 
 20,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
เก็บรายได้แต่ละประเภท  ให้กับประชาชนตําบลโนนสะอาด
ทราบ  และสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระยะเวลาที่
กําหนด ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว และสื่อสังคมออนไลด์ทุกประเภท   
      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่  ด้านการเงินการ
คลัง พัสดุ  จัดเก็บรายได้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองคลัง  เทศบาลตําบล
โนนสะอาด  และได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  และแก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559         
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
          ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ         
         

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกอง
คลัง  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ ตรายาง กรรไกร   เครื่องคิดเลข  ที่เย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที่  แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง  เช่น  ยางรถ
ยนต์  นํ้ามันเบรก ฟิลม์กรองแสง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถ
ยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํ้า ฯลฯ  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามัน
เชื้อเพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  นํ้ามันจาร
บี  นํ้ามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายรณรงค์ หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์งานสําคัญอื่นๆ ของกองคลัง   ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วันที่พิมพ์ : 6/9/2560  13:59:35 หน้า : 15/53



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียยา
กร  อากรแสตมป์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  และอื่นๆ  ฯลฯ       
 

งบลงทุน รวม 104,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 6,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน   จํานวน  2   ตัวๆละ  3,000  บาท
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น)         

ชั้นเก็บเอกสาร (แบบสูง) จํานวน 8,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร (แบบสูง)    จํานวน  2
   หลังๆ ละ  4,000  บาท  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ : มีนาคม 2560)         

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 11,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  2 บานทึบ   จํานวน  2   หลังๆ ละ  5,500
  บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มีนาคม 2560)        

โต๊ะทํางาน จํานวน 21,000 บาท
 -เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานระดับอํานวยการ 1 ตัวๆ
ละ 10,000 บาท  พนักงานทั่วไป  จํานวน  2   ตัวๆละ 5,500  บาท  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น)        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก  (4 core) 
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ        
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz  จํานวน  1  หน่วย        
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB        
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้        
   1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ        
   2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit          
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  1  GB หรือ        
   3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Grapics  ที่  มีความสามารถในการใช้หน่วย      
  
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB หรือ        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB        
หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240  GB 
จํานวน  1  หน่วย        
 - มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง     
   
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
 - มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย        
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
 - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย         
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง   หรือดีกว่า ดังนี้        
 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน        
ไม่น้อยกว่า  2.1 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ        
 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบCache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน        
ไม่น้อยกว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง        
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB        
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
จํานวน 1  หน่วยหรือ ชนิด Solid  State  Disk        
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน 1  หน่วย        
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว        
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า        
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - สามารถใช้งาน  Wi-fi  (802.11b,g,n)  และ   Bluetooth  ได้เป็น
อย่างน้อย         

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์   จํานวน  1   เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2560 )        
คุณลักษณะพื้นฐาน        
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi        
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)        
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
 - มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB        
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง        
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง        
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาร (Wi-fi)  ได้        
 - สามารถใฃ้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 269,400 บาท

งบบุคลากร รวม 233,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 218,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาลที่สังกัดสํานักงาน
ปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293ลว.9 ก.พ.2559
   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)          

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิ่ม พ.ส.ร. ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)ที่สังกัด
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่น  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและตั้งไว้เงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประ
กาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว         

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2548  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง        

งานเทศกิจ รวม 168,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

 - ค่าจ้างแรงงาน       ตั้งไว้  168,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้กับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคารภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตั้งไว้  2   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541          

วันที่พิมพ์ : 6/9/2560  13:59:35 หน้า : 19/53



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 904,300 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น 
 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในสังกัดกองช่าง เทศบาล   ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 646,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 336,000 บาท

 - ค่าจ้างแรงงาน    ตั้งไว้  336,000  บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์วิทยุสื่อสาร 
ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  4  อัตรา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรง
งาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการศูนย์  อปพร. จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนย์  อปพร.  ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ประจําปี  2561  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ  ของศูนย์ อปพร.  เช่น ค่าเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้รับคําสั่ง
ให้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับงานที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด         
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
 - โครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น)  เทศกาลปีใหม่   ตั้งไว้ 
 30,000  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กั้น)เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย  ค่าตอบ
แทน อปพร. ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่มเพื่อบริการประชาชน ค่าไฟฟ้า และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลว.22 กย.57         
 - โครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดกั้น)  เทศกาลสงกรานต์  ตั้งไว้ 
 30,000  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กั้น)เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรักษา
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าป้าย ค่า
ตอบแทน อปพร. ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่มเพื่อบริการประชาชน ค่า
ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลว.22 กย.57         

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ประจําปี  2561 ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอุปกรณ์การฝึกที่
เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ  ค่าชุด  อปพร.  ค่าเช่าสถานที่ ค่า
เอกสาร  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับโครงการ  เพื่อให้การดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จบรรลุวัตถุประสงค์         

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจําปี  2561 ของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อุปกรณ์การฝึกที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าชุด  อปพร.  ค่าเช่า
สถานที่ ค่าเอกสาร  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับโครงการ  เพื่อให้การดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์         

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า  ประจําปี  2561  โดยดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟ
ป่า 
โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที่  2  พ.ย. 2558         
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งบลงทุน รวม 138,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด  จํานวน 2  หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท   
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มีนาคม 2560)        

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก จํานวน 8,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก  จํานวน  2   หลัง ราคา
หลังละ  4,000  บาท   
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มีนาคม 2560)     
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์  LED  ขนาด  40  นิ้ว จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED  TV)   ขนาด  40
  นิ้ว  จํานวน 1  เครื่อง         
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  :  มีนาคม  2560)        
 - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080  พิกเซล        
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ  LED  Backlight        
 - ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า 2   ช่องสัญญาณ  เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง        
 - ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  รองรับ
ไฟล์  ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์        
 - มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว        

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กระจกโค้ง พร้อมขาตั้ง จํานวน 27,300 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง  พร้อมขาตั้ง   จํานวน    7      ตัว ๆ
 ละ 3,900  บาท     

ไซเลนติดรถดับเพลิง LED จํานวน 12,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไซเลนติดรถดับเพลิง  LED   จํานวน 1  ตัว    
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 26,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น  แบบต่อ  ขนาด  2
 ก๊อก จํานวน  1   เครื่อง       
 - มีหัวก๊อกจ่ายนํ้า  โดยเป็นนํ้าร้อน  1  หัว  นํ้าเย็น 1 หัว      
 - เป็นเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็นแบบตั้งพื้น  ระบบต่อท่อประปา      
 - มีระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง      
 - ความจุถังเก็บนํ้าเย็น ไม่น้อยกว่า  4 ลิตร      
 - ความจุถังเก็บนํ้าร้อน  ไม่น้อยกว่า  2  ลิตร      
 - ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม      
 - ถังบรรจุนํ้าภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม  ไร้สารตะกั่ว      
 - มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํ้า      
 - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ      
 - ใช้ไฟฟ้า  AC 220 โวลท์  50 เฮิรตซ์      
 - ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง      
 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560) 
     

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารศูนย์
ป้องกันฯ ขนาด 12000 บีทียู จํานวน  1   เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น)

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง  จํานวน 2  ชุด ชุดละ  12,000
 บาท  เป็นเงิน  24,000 บาท  ประกอบด้วย หมวก เสื้อดับเพลิง  ถุงมือกัน
ความร้อน  กางเกง  รองเท้าบูทกันความร้อน  ฯลฯ (จัดซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น)         

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,340,200 บาท

งบบุคลากร รวม 613,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 613,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 571,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา ที่สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293 
ลว.9 ก.พ.2560   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 
 ลว.3 ส.ค.2560          
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ชํานาญการพิเศษ  และ
ประเภทวิชาการชํานาญการ โดยให้ได้รับตามประกาศ ก.จ. และก.ท
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2           

งบดําเนินงาน รวม 711,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่น
ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนและการให้บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ.2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของพนักงานกองการ
ศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59        

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

 -  ค่าลงทะเบียน       ตั้งไว้  60,000  บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนค่าเอกสารการลงทะเบียน สัมมนา ฝึก
อบรม ค่าหนังสือเกี่ยวกับการฝึกอบรม สําหรับพนักงาน  ลูกจ้าง ตลอดจน
บุคคลอื่นซึ่งได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานหน้าที่ให้กับกองการศึกษา  เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด          
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู
พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองการศึกษา เทศบาลตําบล
โนนสะอาด  และได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559         

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสจําเป็นสําคัญ        

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2561      

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการประจําปี 2561  เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ  เช่น  กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน  การอบรมให้
ความรู้ต่างๆ  กับเด็ก         

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอบรมให้ความรู้แก่นัก
เรียนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด ประจําปี 2561        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม วีดี
โอ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่าย
รูป และครุภัณฑ์อื่นๆของกองการศึกษา         

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองการ
ศึกษา  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครื่องคิดเลข  ที่เย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที่  แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอม
ไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  อากรแสตมป์ และอื่น ๆ     
 

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด  2  บาน  มีมือจับชนิด
บิด จํานวน  2  หลัง  ราคาหลังละ  5,500  บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ :  มีนาคม  2560)        

โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์  จํานวน  1  ตัวๆละ  5,000
  บาท  มีขนาดไม่น้อยกว่  1.5x0.60x0.75  เมตร  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)       

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,414,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,456,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,456,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,001,160 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  ครู คศ.1   และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  ที่สังกัดกองการ
ศึกษา เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293    
ลว.9 ก.พ.2560   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 ส.ค
.2560          
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่าที่กรมส่งเสริม ฯ จัดสรร ให้ซึ่งในส่วนที่เกินนั้น
เทศบาลตําบลโนนสะอาดจะต้องเป็นผู้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณราย
ได้ ตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว1507 ลว. 3 ส
.ค.2560   และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ที่สังกัดกองการศึกษาเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816/ว1507 ลว. 3 ส.ค.2560            

งบดําเนินงาน รวม 1,949,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,254,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 504,000 บาท

 - ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  504,000  บาท 
             -เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงาน(บุคคลภายนอก)ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด   และจ่ายเป็นค่า
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ตั้งไว้  6
   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้าง
แรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 173,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย.60    
   
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตั้งไว้   107,100   บาท 
       - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1
         ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 63 คน อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี         
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ ตั้งไว้  66,300  บาท 
       - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที่ 2         ที่
ได้รับจัดสรรทั้งหมด 40 คน  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี        
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ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 576,800 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับโอนจาก
ส่วนราชการอื่น ดังนี้ ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว.16 มิ.ย.2552  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.4/    ว
 1507  ลว. 3 ส.ค.2560         
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตั้งไว้ 352,800  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ที่
ได้รับจัดสรรทั้งหมด 63 คนๆละ 20 บาท  
ตั้งไว้ 280 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ    
           งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 (1 พ.ย.60-15 พ.ค.61) ตั้งไว้ 140
 วัน เปิดเทอม 140 วัน    
           งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 (16พ.ค.61-31 ต.ค.61) ตั้ง
ไว้ 140 วัน เปิดเทอม 140 วัน        
    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์    ตั้งไว้ 224,000  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที่ 2 ที่ได้
รับจัดสรรทั้งหมด 40 คนๆละ 20 บาท    
ตั้งไว้ 280 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ    
           งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 (1 พ.ย.60-15 พ.ค.61) ตั้งไว้ 140
 วัน เปิดเทอม 140 วัน   
           งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 (16พ.ค.61-31 ต.ค.61) ตั้ง
ไว้ 140 วัน เปิดเทอม 140 วัน        

ค่าวัสดุ รวม 685,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองการ
ศึกษา  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครื่องคิดเลข  ที่เย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที่  แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์ เช่น แก้วนํ้า จานรอง มีด ถัง  ถาด สบู่ 
 นํ้ายาดับกลิ่น ผ้าปูโต๊ะ   ถ้วยชาม ช้อนส้อม  กระติกนํ้าร้อน  ถัง
แก๊ส  เตา  กระจกเงา ไม้กวาด  แปรง กะละมัง  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 665,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตเทศบาลตําบลโนน
สะอาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับโอนมาจากส่วนราชการอื่น ดังนี้(ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลว.3 ส.ค.2560         
   1. โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ  ตั้งไว้  208,900  บาท 
            จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไว้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทั้ง
หมด 109 คนๆละ 7.37 บาทตั้งไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ 
           งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560(1พ.ย.60-31 มี.ค.61) ตั้งไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.60-15พ.ค.60)          งวด
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561(16 พ.ค.61-10 ต.ค. 61)ตั้งไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.61-31ต.ค.61)        
   2. โรงเรียนบ้านโนนลาน  ตั้งไว้  124,600  บาท 
          จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไว้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทั้ง
หมด 65 คนๆละ 7.37 บาทตั้งไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ 
        งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560(1พ.ย.60-31 มี.ค.61)    ตั้งไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.60-15พ.ค.60)       งวด
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561(16 พ.ค.61-10 ต.ค. 61)ตั้งไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.61-31ต.ค.61)        
   3. โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว ตั้งไว้ 118,900  บาท 
             จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไว้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทั้ง
หมด 62 คนๆละ 7.37 บาทตั้งไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ  
           งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560(1พ.ย.60-31 มี.ค.61) ตั้งไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.60-15พ.ค.60)         งวด
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561(16 พ.ค.61-10 ต.ค. 61)ตั้งไว้ 115 วันเปิด
เทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.61-31ต.ค.61)        
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด   ตั้งไว้ 130,100  บาท 
             จัดสรรให้เด็กทั้งหมด 63 คนๆละ 7.37 บาทตั้งไว้ 280วัน โดย
จัดสรรเป็น 2 งวด คือ                 งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560(1พ.ย.60
-15 พ.ค. 61)ตั้งไว้ 140 วัน                  งวดที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1/2561(16 พ.ค.61-30 ต.ค. 61)ตั้งไว้ 140 วัน        
   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ตั้งไว้  82,600  บาท 
    จัดสรรให้เด็กทั้งหมด 40 คนๆละ 7.37 บาทตั้งไว้ 280วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวด คือ         งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560(1พ.ย.60-15 พ.ค
. 61)       ตั้งไว้ 140 วัน        งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561(16 พ.ค.61-
30 ต.ค.61)         ตั้งไว้ 140 วัน        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง  2  ศูนย์   สังกัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
       -เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  2   ศูนย์   สังกัด
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,008,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,008,000 บาท

     -  อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     ตั้งไว้ 1,008,000 บาท 
       -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาที่สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ดังนี้  "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"        
           1.  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ตั้งไว้ 492,000 บาท 
  - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไว้นักเรียนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 100%      
    ตั้งไว้ 109 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ 
          งวดที่1ภาคเรียนที่ 2/2560 (1พ.ย.60-31มี.ค.61) ตั้งไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน    
                   งวดที่2ภาคเรียนที่ 1/2561 (16พ.ค.61-31ต.ค.61)ตั้ง
ไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน        
             2.  โรงเรียนบ้านโนนลาน ตั้งไว้ 252,000 บาท 
  - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไว้นักเรียนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 100%      
   ตั้งไว้ 65 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ    
      งวดที1่ภาคเรียนที่ 2/2560 (1พ.ย.60-31มี.ค.61) ตั้งไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        งวดที่2ภาคเรียนที่ 1/2561 (16พ.ค.61-31ต
.ค.61)ตั้งไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน         
              3.  โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว  ตั้งไว้ 264,000 บาท 
  - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไว้นักเรียนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 100%      
  ตั้งไว้ 62 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ     
        งวดที่1ภาคเรียนที่ 2/2560 (1พ.ย.60-31มี.ค.61) ตั้งไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน          งวดที่2ภาคเรียนที่ 1/2561 (16พ.ค.61-31
ต.ค.61)ตั้งไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน        

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 695,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข จํานวน 500,000 บาท
 - เพื่อใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ประจําปี 2561
  เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 
ให้มีความรู้ความสามารถ  นําความรู้ที่ได้มาพัฒนางานสาธารณสุขของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน        

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

    2.1.1 โครงการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย     ตั้งไว้  150,000  บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดลูกนํ้ายุงลายและนํ้ายากําจัดยุงลายตามรายการ ดังนี้  
     
 1.จัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย    2.จัดซื้อนํ้ายาฉีดพ่นกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
   3.จัดซื้อนํ้ามันเบนซินเติมเครื่องพ่นหมอกควันและ     นํ้ามันโซล่าเพื่อ
ผสมนํ้ายากําจัดลูกนํ้ายุงลาย      
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท

  -  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
     ตั้งไว้    45,000 บาท 
         - อุดหนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เพื่อสนับ
สนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของอสม.ใน
เขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด  หมู่บ้าน  ตําบลโนนสะอาด  หมู่บ้าน
ละ 7,500 บาท  และเพื่อให้อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม
ได้แก่ - การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข   -การแก้ไขปัญหาสาธารณ
สุขในเรื่องต่างๆ - การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน         

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/
ว 0994  ลว. 24 กพ.60  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/729 ลว. 31  มี.ค.60         

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 588,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 588,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 588,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 588,000 บาท

   -  ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  588,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้
กับงานสาธารณสุข  งานกู้ชีพฯ ประจําศูนย์กู้ชีพ 
ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลในและ
นอกสถานที่   ตั้งไว้  7   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ
.2541         
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 378,240 บาท

งบบุคลากร รวม 342,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,240 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  ตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ในระบบแท่ง(ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต.ที่ มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด สํานักงานปลัด เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
เทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554         

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  สํานักปลัด  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 274,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

 -  ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  84,000  บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆให้กับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ด้านการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ตั้ง
ไว้  จํานวน  1  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3
 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาการพัฒนา
ทักษะ  เสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ส่งเสริมคุณค่า
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดํารงสืบไป  และทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ          

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร    ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่จําเป็น  เพื่อให้การดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์         

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี จํานวน 30,000 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
สตรีด้านต่างๆ  ให้กับกลุ่มสตรีหรือสตรีตําบลโนนสะอาด  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  เพื่อให้การดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์   
      

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรมให้ความรู้  ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้
สูงอายุทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมทางศาสนา  ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับโครงการ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น         
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ  ตั้งไว้  40,000  บาท 
    -  เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ติดเชื้อ H.I.V.  อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2561      
2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ  ตั้งไว้  10,000  บาท 
    -  เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต  ดวง
ตา  และอวัยวะ  ประจําปีงบประมาณ  2561อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น        
3.  อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 
     ตั้งไว้       20,000  บาท 
    -  เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2561        
 เงินอุดหนุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3   ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616 ลว.24
 มิย.59  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559         

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,513,060 บาท

งบบุคลากร รวม 378,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  แผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไป  กองช่างเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   -   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ชํานาญการพิเศษ 
และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 7)  บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2           
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งบดําเนินงาน รวม 1,086,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่าย
อื่นของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (พนักงาน
เทศบาล) ลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวัน
หยุดราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการให้บริการประชาชนและ
การให้บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 31,200 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2548   ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองช่าง 
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59        

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

  -  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้  20,000  บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองช่าง        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ พนักงาน  ลูกจ้าง  และบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองช่าง เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด 
และได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   และแก้ไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559        
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี้        
          1. รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      ตั้งไว้ 
 100,000  บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือวัสดุต่างๆที่
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล        
          2.  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทางทุกประเภท     ตั้งไว้ 
 600,000  บาท 
           -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทางหรือซ่อมแซมทางทุกประเภทที่อยู่
ในเขตพื้นที่เทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งเป็นค่า
จ้างเหมาแรงงานในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทางที่เป็นงาน
บํารุงรักษาทางที่เป็นงานบํารุงรักษาปกติ งานบํารุงรักษา ตัดกิ่งไม้ที่กีด
ขวางทางจราจรสองข้างทาง   งานบํารุงรักษาพิเศษ  และงานซ่อมฉุก
เฉิน ตามวิธีการบํารุงรักษาทางแต่ละลักษณะผิวทางกําหนด        
          3.  ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า     ตั้ง
ไว้  100,000  บาท 
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้า สถานีบ้านโนนหัน หมู่ที่ 6และส่วนประกอบของสถานีสูบนํ้า เช่น 
คลองส่งนํ้า เครื่องสูบนํ้า โรงแพ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวมทั้งเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมด้วย        

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกอง
ช่าง  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครื่องคิดเลข  ที่เย็บกระดาษ  แฟ้ม  ธง
ชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง  พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก   หนังสือ  ตะแกรงวาง
เอกสาร  แผนที่  แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจร  แผ่นป้าย
ต่างๆ  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกอง
ช่าง           เช่น ค่าไม้อัด ค่าสี ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ตะปู สี พู่กัน ตลอดจนค่า
จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการเขียนป้าย ติดตั้งป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานต่างๆของทางราชการและ
เทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วยประมวลผล   ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดี
รอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมนบอร์ด  เมาส์   แป้นพิมพ์  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ฯลฯ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ         

งบลงทุน รวม 48,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก จํานวน 18,000 บาท
  -  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จํานวน  100  ตัวๆละ 180 บาท สําหรับใช้
งานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  (ราคาตามท้องตลาด)

โต๊ะขาวยาว จํานวน 25,000 บาท
  -  เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาวยาว จํานวน  10  ตัวๆละ 2,500 บาท  สําหรับใช้
งานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  (ราคาตามท้องตลาด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน   จํานวน 1
  ตัว ราคา 5,500 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)      

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,155,640 บาท
งบบุคลากร รวม 451,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 451,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,040 บาท

  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล ที่สังกัดกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293 
ลว.9 ก.พ.2559   เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)          

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)  ที่สังกัดกอง
ช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดขอนแก่น  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและตั้งไว้เงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกา
ศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,100 บาท
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น   เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,200 บาท
  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ที่มีอยู่ในสังกัดงานไฟฟ้าถนน กองช่าง เทศบาล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล 
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555
 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 346,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 346,000 บาท

  1. ค่าระวางรถบรรทุก ตั้งไว้  10,000  บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกของกองช่าง เช่น  ค่าจ้างเหมาขน
ดิน หรือระวางบรรทุกสิ่งของที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
เทศบาล ฯลฯ         
  2. ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  336,000  บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติในงานไฟฟ้าและ
ถนนของกองช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตั้งไว้ 4 อัตรา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

       -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกอง
ช่าง  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ ปลั๊กฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศ  เสาอากาศสําหรับ
วิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน์  
จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชุดโคมไฟสาธารณะ ที่ใช้งานตามอํานาจหน้าที่
ของหรือตามกิจกรรมที่เทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดให้มีขึ้น  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
       -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของกองช่าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  นํ้ามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนํ้า
บาดาล  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ         
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง  เช่น  ยาง
รถยนต์  นํ้ามันเบรก ฟิลม์กรองแสง กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถ
ยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํ้า ฯลฯ   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง   เช่น  แก๊ส
หุงต้ม  นํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
เตา  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง  เช่น ขาตั้ง
กล้อง พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
รณรงค์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์งานสําคัญอื่นๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล   ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ         

งบลงทุน รวม 6,558,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
       -เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  จํานวน  1 คัน  ใช้ในงานไฟฟ้า
ถนน  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตตําบลโนนสะอาด   
 คุณลักษณะสังเขป    
 รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  150
  แรงม้า  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12  เมตร   ตัวรถ
ชนิด  6  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรง
ม้า  (อุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน)    ตอนหน้าเป็นหัว
เก๋ง  สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน (รวมพนักงานขับ
รถ)   ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิก  มีประสิทธิภาพใน
การยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 4.8  ตัน  ที่ระยะยก  1  เมตร  พร้อมติด
ตั้งกระเช้าไฟเบอร์กล๊าส  สําหรับทํางานในที่สูง  ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12
  เมตร  ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็กขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  3
  ลูกบาศก์เมตร  สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี  ยกเทท้ายด้วยระบบ
ไฮดรอลิค  ด้านหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นดวงไฟแบบ  LED  
หรือฮาโรเจ้นท์  มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบก
กําหนด  และตามความจําเป็นในการปฏิบัติงาน  ตัวรถและอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน        
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,558,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
  -  เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตําบลโนนสะอาด   
จํานวน  2  แห่งๆละ 250,000 บาท (ทางเข้าเทศบาลฝั่งบ้านเหมือดแอ่ติด
ถนนมะลิวรรณ และฝั่งบ้านแสนสุขติดถนนมะลิวรรณ)  สูง 5.00
 เมตร  ยอดสูง 10.00 เมตร กว้าง  12.00 เมตร (คงเสาเดิม)         

โครงการติดตั้งกันสาดรอบอาคารสํานักงาน (หลังใหม่) จํานวน 100,000 บาท
 -เพื่อติดตั้งกันสาดรอบอาคารสํานักงานงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด (หลังใหม่) รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 1 จํานวน 200,000 บาท
 -เพื่อติดตั้งหอกระจ่ายข่าว  ที่ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน   บ้าน
โนนสะอาด  หมู่ที่ 1  ปริมาณงานโครงเหล็กถัก  หอกระจายข่าวสูง 12.00
 เมตร  แบบมีหลังคาคลุม  ลําโพงชุดเครื่องขยายเสียงขนาด  1,000
  วัตต์  พร้อมชั้นวางลําโพง  ขนาด  16  นิ้ว  4  ตัว  ไมโครโฟน  2
  ตัว  พร้อมสายยาว  20  เมตร  ติดตั้งป้ายรายละเอียดตามที่เทศบาล
ตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 6 จํานวน 120,000 บาท
   -เพื่อติดตั้งหอกระจ่ายข่าว  ประจําหมู่บ้าน   บ้านสมบูรณ์สุข  หมู่ที่  6 
ปริมาณงานโครงเหล็กถัก  หอกระจายข่าวสูง  12.00  เมตร  แบบมี
หลังคาคลุม  ลําโพงชุดเครื่องขยายเสียงขนาด  1,000  วัตต์  พร้อมชั้น
วางลําโพง ขนาด  16 นิ้ว  4  ตัว  ไมโครโฟน  2  ตัว  พร้อมสายยาว  20
  เมตร  ติดตั้งป้ายรายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปรับตกแต่งพื้นที่โดยรอบสํานักงานให้ร่มรื่น
สวยงาม และน่าอยู่ ตลอดจนสิ่งประเทืองใจหรือประติมากรรม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 1 จํานวน 370,000 บาท

 -เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสมาน  ถึง  บึง
ห้วยต้อน   บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 1  ระยะทาง  0.160  กม.  กว้าง  4.00
  เมตร   หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  640  ตาราง
เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  3 จํานวน 282,000 บาท
    -เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้าน  จากสามแยกนานายนวล
ใย  เจิดภูเขียว ถึง  ถนน คสล.เดิม  บ้านหนองบัว หมู่ที่  3  
ระยะทาง  0.122  กม.  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  488  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด        

วันที่พิมพ์ : 6/9/2560  13:59:36 หน้า : 40/53



โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
    -เพื่อก่อสร้างถนน  คสล. ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ปริมาณงาน  ระยะทาง  0.118   กม.  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง  กว้าง  0.50  เมตร วางท่อระบาย
นํ้า  คสล. 0.30 เมตร  2 จุดๆละ 6 ท่อน  รวม  12  ท่อน  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  590  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4 จํานวน 285,000 บาท
 -เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน  สายจากบ้านนายทรง
พจน์ บุญโคกล่าม  ถึงบ้านนายแสวง  เดชบํารุง   บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 
ระยะทาง  0.155  กม.   กว้าง  3.00   เมตร หนา  0.15  เมตร   หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  465  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 จํานวน 616,000 บาท
 -เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  สายภายในหมู่บ้าน จากหน้าวัด
สระแก้ว  ถึง  ทางไปบ้านหนองบัว   บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่ 2  ระยะ
ทาง  0.200  กม.  กว้าง  5.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จํานวน 347,000 บาท
 -เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  ต่อจากถนนเดิม  สายซอยหนอง
บง  ถึง  ไร่จิตรกวี  บ้านแสนสุข  หมู่ที่ 5 ระยะทาง  0.145  กม
.  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  580  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างที่จอดรถเทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน 400,000 บาท
    -เพื่อก่อสร้างที่จอดรถสําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด และที่จอดรถสําหรับคนพิการ  ปริมาณงาน ต่อเติม
หลังคา  กว้าง 6.00  เมตร ยาว 43.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร  เทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 12.00 เมตร  ยาว 43.00 เมตร  หนา  0.10
 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  516.00 ตารางเมตร  ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง
เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  หมู่ที่  9 จํานวน 338,000 บาท
    -เพื่อก่อสร้างรางระบายนํ้าเสีย   ภายในหมู่บ้าน   บ้านมิตรภาพ  หมู่
ที่  9  ปริมาณงาน  ท่อระบายนํ้า  คสล. ครึ่งซีก  ? ปากกว้าง 0.30
  เมตร  พร้อมฝาปิด  คสล. จํานวน  410  ท่อน  วางท่อระบายนํ้า
กลม  คสล.  ? 0.30 เมตร  จํานวน  4 จุด   จํานวน  38 ท่อน  ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกําหนด        

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 100,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเก็บพัสดุ สํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็นห้องครัว 
ปริมาณงานปรับปรุงอาคารพัสดุเดิม  กว้าง 7 เมตร  ยาว 12 เมตร  ต่อ
เติมหลังคากันสาดและก่อผนังอิฐ  พื้นที่กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเดิม จํานวน 150,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเดิม  สํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ปริมาณงานปรับปรุงหลังคา กว้าง  7.00
  เมตร  ยาว  11.50 เมตร  เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  7
  เมตร  ยาว 41.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จํานวน 100,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง และซ่อมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทั้ง  2  ศูนย์  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง
เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด        

โครงการปรับปรุงห้องนํ้าอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง และซ่อมแซมห้องนํ้าศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ปริมาณงานต่อเติม
หลังคา กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  10.00 เมตร  ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว 10.00  เมตร  หนา  0.05
  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด 
       

วันที่พิมพ์ : 6/9/2560  13:59:36 หน้า : 42/53



งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 500,000 บาท

  -  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    รวม       500,000  บาท
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ 1          ตั้งไว้  
 100,000  บาท 
    -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่  1 จาก
ป่าช้าบ้านโนนสะอาด  ถึงบ้านโนนลาน  หมู่ที่ 4        
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  3       
                    ตั้งไว้   100,000  บาท 
    -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านพร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ  จาก
บ้านนายน้อย กุดภูเขียว ถึงบ้านนายบุญหลาย ทองสม  หมู่ที่ 3        
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่ 4           ตั้งไว้  
  100,000  บาท 
    -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่  4 จาก
บ้านโนนลาน ถึงสามแยกทางไปบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  1        
4. โครงการไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง   หมู่ที่ 6 
                    ตั้งไว้    100,000  บาท 
    -เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่  6   คุ้ม
โนนทอง        
5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 8         
                     ตั้งไว้     100,000  บาท 
   -เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  8        

งานสวนสาธารณะ รวม 336,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 336,000 บาท

  -  ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  336,000  บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวน
สาธารณะ ความสะอาดบริเวณภายในของเทศบาล  ตั้งไว้ 4 อัตรา  
พร้อมทั้งดูแลสวน  ต้นไม้  บริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กแล็กของเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ทั้ง  2  ศูนย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        
        

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 786,700 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น   เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7
 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ตามงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 666,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 666,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 256,700 บาท

 -  ค่าจ้างแรงงาน  ตั้งไว้  252,000  บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจํารถ
ขยะเทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตั้งไว้ 3 อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        
  -  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้  4,700  บาท 
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการกําจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ  ที่อยู่ในการควบ
คุมดูแลของสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล จํานวน 350,000 บาท

      -เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาล  เช่น  ค่า
เช่าสถานที่ทิ้งขยะ/ค่าฝังกลบขยะ/ค่าสารกําจัดกลิ่นและแมลง 
ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะ   เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการไฟฟ้าและถนน  เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขนขยะเข้าสู่บ่อขยะให้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย        

โครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะเพื่อชุมชน จํานวน 30,000 บาท
          -เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะเพื่อชุมชน    

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ จํานวน 30,000 บาท
      -เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์
จากขยะรีไซเคิล        
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดทําหรือทบทวน  แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   แผนดําเนินงาน  และติดตามแผนฯ   ฯลฯ  
ประจําปี  2561  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามกระบวนการจัดทํา
แผนฯ   ในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และตําบล  การประชุมประชาคมหมู่
บ้าน ประชาคมเมือง   พร้อมทั้งการจัดทํา  ทบทวน  และประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของตําบลโนนสะอาด การอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ของคณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผน  หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เพื่อนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบ้ติ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0810.2/ว0600  ลว.29 ม.ค.59   และที่ มท 0810.3/ว
 5797  ลว. 10 ต.ค.59         

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เคลื่อนที่) จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อชี้แจงข้อราชการ
ต่างๆ  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ในรอบปี 2561  เพื่อเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกับประชาชนตําบลโนนสะอาด  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลว.29 มค.59  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว856  ลว.12 มีค.53  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548         

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 -  เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน  ประจําปี 2561 ระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และตําบล  และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทําประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ  เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856   ลว.12 มีค
.53           
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท

  1.  อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น  
       ตั้งไว้  30,000       บาท 
       - เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2561  สําหรับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว3616  ลว.24 มิย.59  ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3
/ว1102 ลว.1 ก.ค.57         
   2.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
        ตั้งไว้  40,000      บาท 
        - เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อําเภอ
ชุมแพ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สําหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอชุมแพ (ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3616  ลว.24 มิย.59 ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1102  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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 160,000 บาท
        1.  กีฬาชนแดนเกมส์ ตั้งไว้  10,000  บาท 
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ร่วมกับอําเภอที่มีเขตติดต่อกับอําเภอชุมแพ  ได้แก่  อําเภอ
ชุมแพ  อําเภอภูเวียง   อําเภอสีชมพู  อําเภอหนองเรือ  อําเภอภู
กระดึง  อําเภอภูผาม่าน ฯลฯ  การเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559        
        2.  กีฬาท้องถิ่นเกมส์ ตั้งไว้  50,000  บาท 
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอชุมแพ  เพื่อสร้าง
ความสามัคคีและกําลังกายที่ดี  ให้กับบุคลากรของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559        
        3.  กีฬามวลชนต้านยาเสพติด  ตั้งไว้ 100,000  บาท 
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ร่วมกับประชาชน ผู้นําชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อ
สร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนและ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559          
 **  ตามข้อ 1-3  หมายความรวมถึงกีฬาที่เทศบาลตําบลโนนสะอาดจัด
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน กีฬาเยาวชนที่เทศบาลส่งเข้า
แข่งขันหรือจัดให้การแข่งขัน ทั้งนี้รวมถึงค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุม
และผู้ฝึกสอนนักกีฬาหรือนักกรีฑา  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่า
อุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  พร้อม
รองเท้า  ถุงเท้า  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ
แข่งขันกีฬา ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามจําเป็นและประหยัด  ทั้งในและ
นอกเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬา อปท.2559        
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 432,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา/งานประเพณี จํานวน 305,000 บาท
       -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีต่างๆในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดสถาน
ที่ค่าเงินรางวัล ขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดําเนินการที่
เกี่ยวเนื่องกับงานศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น  ประกอบด้วย        
    1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  ตั้งไว้ 150,000 บาท 
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูง
อายุ  ในตําบลโนนสะอาด  ประจําปีงบประมาณ  2561 เช่น  กิจกรรม
อบรม  ส่งเสริม  พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์กิจกรรมการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ  ฯลฯ        
    2. โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการส่ง
เสริมทํานุบํารุงศาสนาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ประจําปี  2561
  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดี
งาม  เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความดีงามของวัฒนธรรม
และประเพณีไทย        
    3.  โครงการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม
จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประจําปี 2561   ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานถวายเทียน  และผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่เทียน
พรรษา  การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าป้าย  ฯลฯ        
    4.  โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         ตั้งไว้    35,000     บาท 
         - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจําปี 2561          
    5.  โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีท้องถิ่น  ของไทยคอน
สาร  หมู่ที่  7-8       ตั้งไว้ 30,000     บาท 
        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณี
ท้องถิ่นไทยคอนสาร ม.7-8  ประจําปี 2561        
    6.  โครงการส่งเสริมจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตั้งไว้      40,000  บาท 
        -เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริม
จริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     
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โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
      1.    วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช  ตั้งไว้  10,000  บาท 
             - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงออก
ถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวตําบลโนนสะอาด        
       2.  วันแม่แห่งชาติ  12  สิงหามหาราชินี  ตั้งไว้ 10,000 บาท 
            - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   อันเป็นการแสดงออกถึง
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวตําบลโนนสะอาด        
       3.  วันทรงราชย์  รัชกาลที่ 10   ตั้งไว้  20,000  บาท 
           - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นทรงราชย์  รัชกาล
ที่ 10  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เพื่อจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน  หรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 
อันเป็นการแสดงออกถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหา
กษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 
ชาวตําบลโนนสะอาด        

งบเงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 87,500 บาท

     1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
         ตั้งไว้  20,000  บาท 
         - เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูก
เสี่ยว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี 2560   (ประจําปีงบ
ประมาณ  2561)        
      2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
          ตั้งไว้  7,500  บาท 
          - เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561   อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น        
      3. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแพ  
          ตั้งไว้  60,000  บาท 
          - เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงาน  งานประจําปี  รวมของดีเมือง
ชุมแพ  ประจําปี 2561  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น        
        เงินอุดหนุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3   ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616 ลว.24
 มิย.59   เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559        
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 677,140 บาท

งบบุคลากร รวม 299,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  ตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ในระบบแท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5)  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.  ที่ มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ.2559   เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         

ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานการ
เกษตร  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกดอกทานตะวันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท

       - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  และคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม 
ควบคุมและลดมลพิษ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลว.26      ม
.ค.2558        

โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ประจําปี 2561  เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลว. 24 ส.ค.2553        
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โครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต จํานวน 20,000 บาท
      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมการ
ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต  ประจําปี 2561  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าพันธุ์ข้าว  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมตามโครงการ ฯลฯ       
 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ  เสียม กระถางต้นไม้  ไม้
ประดับ  ปุ๋ย  ถุงมือ  รองเท้าบู๊ต  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  พืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติค  หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ  สปริงเกลอร์  ฯลฯ        

งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 5,000 บาท
   - เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว  จํานวน  1
  เครื่อง    โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้   
 - เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์  แบบมือถือ  
 - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  1 สูบ  2 จังหวะ   
 - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  21  ซีซี   
 - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  0.8  แรงม้า   
 - ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว    
 - ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน   (ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560)        

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 12,500 บาท
         - เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น   จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้    
 - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน   
 - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  3.5  แรงม้า   
 - รัศมีตัดหญ้า กว้างไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว   
 (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  :  มีนาคม  2560) 
       

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
       - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคุมมลพิษ  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าทดแทน  ฯลฯ        
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โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํ้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" เพี่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้าและป่า รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่ง
แวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลว. 31 พ
.ค.59        

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,336,300 บาท

งบกลาง รวม 12,336,300 บาท
งบกลาง รวม 12,336,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,100 บาท

     -เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลว.22 มค.57 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และหนังสือสํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลว.10 กค.57         

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,088,200 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตามแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของอปท. ในส่วนของ
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด  ที่ มท0891.3/ว 1502 ลว. 2 สค.59  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง         

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  สําหรับรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ อปท.แล้ว  โดยคนพิการที่
มีสิทธิจะได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมื่อ 25 พย
.57)  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559  รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง         
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ สําหรับรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ
ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
ครบทั้ง  12 เดือน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4072 ลว.15 กค 59  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ
.2548 ข้อ 16,17 ตั้งงบประมาณไว้ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา         

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
    - เพื่อจ่ายต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และจ่ายเพื่อกรณีฉุก
เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667  ลว.12 มี.ค. 45  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลว.19 มิ.ย.58 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิ.ย.59  โดย
การช่วยเหลือให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน  สถานะ
ทางการเงินการคลังของ อปท.ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งเมื่อสาธารณภัย อปท.สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันทีภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรอ
ให้มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ
.2556         

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 135,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามสัดส่วนเงินสมทบเทศบาลขนาดเล็ก สมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าหลักสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน                 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 3,000 บาท
       -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น  ค่าช่วยทําศพ  ค่าช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ  ฯลฯ        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 460,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500  มาตรา 6  และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  ข้อ 8   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบกองทุนฯ (กบท. ) เทศบาลในอัตรา
ร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   โดยไม่ต้องนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ         
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