


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 6,426 คน

ชาย 3,579 คน

หญิง 2,847 คน

ข้อมูล ณ วันที 7 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลโนนสะอาดอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,396,289.81 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,594,987.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,334,168.05 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 637,495.33 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 24,289,417.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,234,959.07 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 108,757.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 125,636.30 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 251,160.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 7,279,152.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,289,752.11 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 20,447,820.68 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,566,102.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,488,735.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,724,723.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 132,260.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 536,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,612,448.14 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,236,133.43 2,000,000.00 1,265,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 101,571.20 800,000.00 245,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 276,753.59 400,000.00 250,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 3,000.00 5,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,979.51 134,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,625,437.73 3,340,000.00 1,815,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 18,224,547.37 19,660,000.00 24,735,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,224,547.37 19,660,000.00 24,735,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 17,551,562.18 23,890,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 17,551,562.18 23,890,000.00 16,000,000.00

รวม 37,401,547.28 46,890,000.00 42,550,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,017,128.00 12,336,300.00 13,680,500.00

งบบุคลากร 2,927,035.00 12,189,600.00 12,622,450.00

งบดําเนินงาน 5,080,364.31 13,308,700.00 13,314,850.00

งบลงทุน 2,740,411.21 7,274,900.00 1,869,700.00

งบเงินอุดหนุน 517,000.00 1,780,500.00 1,062,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,281,938.52 46,890,000.00 42,550,000.00

รวม 16,281,938.52 46,890,000.00 42,550,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,147,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,375,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,997,970

แผนงานสาธารณสุข 2,024,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 887,360

แผนงานเคหะและชุมชน 4,198,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 477,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 611,520

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,680,500

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,550,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,176,820 506,280 1,656,830 8,339,930

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,552,180 506,280 1,656,830 5,715,290

งบดําเนินงาน 3,627,600 52,000 860,500 4,540,100

    ค่าตอบแทน 649,600 42,000 268,500 960,100

    ค่าใช้สอย 1,788,000 10,000 472,000 2,270,000

    ค่าวัสดุ 480,000 0 115,000 595,000

    ค่าสาธารณูปโภค 710,000 0 5,000 715,000

งบลงทุน 133,600 43,400 90,700 267,700

    ค่าครุภัณฑ์ 33,600 43,400 90,700 167,700

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 0 0 100,000

                                             รวม 9,938,020 601,680 2,608,030 13,147,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 250,080 0 120,000 370,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 250,080 0 120,000 370,080

งบดําเนินงาน 10,000 168,000 726,000 904,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000 20,000

    ค่าใช้สอย 0 168,000 666,000 834,000

    ค่าวัสดุ 0 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 0 74,000 74,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 74,000 74,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 27,000 27,000

    เงินอุดหนุน 0 0 27,000 27,000

                                             รวม 260,080 168,000 947,000 1,375,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 638,400 1,424,220 2,062,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 638,400 1,424,220 2,062,620

งบดําเนินงาน 591,000 2,194,150 2,785,150

    ค่าตอบแทน 288,000 0 288,000

    ค่าใช้สอย 270,000 1,476,950 1,746,950

    ค่าวัสดุ 30,000 681,200 711,200

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 36,000 39,000

งบลงทุน 0 282,200 282,200

    ค่าครุภัณฑ์ 0 82,200 82,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 868,000 868,000

    เงินอุดหนุน 0 868,000 868,000

                                             รวม 1,229,400 4,768,570 5,997,970

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 240,000 0 0 240,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 0 0 240,000

งบดําเนินงาน 768,000 220,000 796,000 1,784,000

    ค่าใช้สอย 768,000 220,000 776,000 1,764,000

    ค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000

                                             รวม 1,008,000 220,000 796,000 2,024,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 353,760 0 353,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 353,760 0 353,760

งบดําเนินงาน 36,000 464,000 500,000

    ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000

    ค่าใช้สอย 0 464,000 464,000

งบลงทุน 23,600 0 23,600

    ค่าครุภัณฑ์ 23,600 0 23,600

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 413,360 474,000 887,360

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 398,160 540,380 0 0 938,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 398,160 540,380 0 0 938,540

งบดําเนินงาน 1,029,000 574,600 252,000 210,000 2,065,600

    ค่าตอบแทน 149,000 27,600 0 0 176,600

    ค่าใช้สอย 770,000 267,000 252,000 210,000 1,499,000

    ค่าวัสดุ 110,000 280,000 0 0 390,000

งบลงทุน 0 1,194,200 0 0 1,194,200

    ค่าครุภัณฑ์ 0 71,100 0 0 71,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,123,100 0 0 1,123,100

                                             รวม 1,427,160 2,309,180 252,000 210,000 4,198,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

                                             รวม 150,000 150,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 290,000 390,000

    ค่าใช้สอย 100,000 290,000 390,000

งบเงินอุดหนุน 0 87,500 87,500

    เงินอุดหนุน 0 87,500 87,500

                                             รวม 100,000 377,500 477,500

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 317,520 0 317,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 317,520 0 317,520

งบดําเนินงาน 206,000 60,000 266,000

    ค่าตอบแทน 42,000 0 42,000

    ค่าใช้สอย 154,000 60,000 214,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบลงทุน 28,000 0 28,000

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 28,000

                                             รวม 551,520 60,000 611,520

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,680,500 13,680,500

    งบกลาง 13,680,500 13,680,500

                                             รวม 13,680,500 13,680,500



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,147,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,375,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,997,970

แผนงานสาธารณสุข 2,024,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 887,360

แผนงานเคหะและชุมชน 4,198,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 477,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 611,520

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,680,500

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,550,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

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

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 42,550,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
42,550,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลโนนสะอาด
อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาดมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายชันฟ้า  ทีภูเวียง)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด

เห็นชอบ

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

(นายพันธ์เทพ  เสาโกศล)

ตําแหน่ง นายอําเภอชุมแพ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอ ชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 1,205,329.08 1,900,000.00 -36.84 % 1,200,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 22,584.35 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 8,220.00 50,000.00 -30.00 % 35,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 1,236,133.43 2,000,000.00 1,265,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,198.20 20,000.00 -75.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,489.00 100,000.00 -95.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 96,670.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -40.00 % 60,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -95.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 2,214.00 70,000.00 -92.86 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 101,571.20 800,000.00 245,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 276,753.59 400,000.00 -37.50 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 276,753.59 400,000.00 250,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -84.00 % 20,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 10,979.51 9,000.00 11.11 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 10,979.51 134,000.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 566.67 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 20,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 327,810.07 0.00 100.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,610,488.54 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,496,013.11 4,160,000.00 71.88 % 7,150,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 139,570.62 200,000.00 10.00 % 220,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,251,611.92 2,000,000.00 -25.00 % 1,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,011,493.32 2,900,000.00 37.93 % 4,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 58,611.03 100,000.00 250.00 % 350,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 198,806.76 500,000.00 43.00 % 715,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,130,142.00 800,000.00 62.50 % 1,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 18,224,547.37 19,660,000.00 24,735,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 17,551,562.18 23,890,000.00 -33.03 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 17,551,562.18 23,890,000.00 16,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 37,401,547.28 46,890,000.00 42,550,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 42,550,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,265,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 245,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 5,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,735,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 715,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

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 2,528,164 7.33 % 2,713,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 5,145 24,960 0 % 24,960

เงินประจําตําแหน่ง 19,950 0 39,430 252,000 0 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 49,000 0 380,760 525,360 1.92 % 535,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,570 0 22,416 36,570 -27.97 % 26,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 252,000 0 1,405,595 3,367,054 3,552,180

รวมงบบุคลากร 470,720 0 2,280,475 5,991,694 6,176,820

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 299,720 20,000 1,798 % 379,600

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

ค่าเช่าบ้าน 14,000 0 59,100 216,000 -2.78 % 210,000

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

รวมค่าตอบแทน 14,000 0 369,612 296,000 649,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 654,856.9 998,000 -100 % 0

ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 588,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 45,000

ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมน
เนม 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าติดตังโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าเบียประกัน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าวารสารและสิงพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 29,950 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรัฐพิธี
ต่างๆ 0 0 55,148 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 166,792 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 33,178 250,000 -20 % 200,000

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

โครงการจัดการเลือกตัง 0 0 0 20,000 1,400 % 300,000

โครงการจัดการองค์ความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management) 
และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0 0 0 27,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับบุคลากร 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนว
ทางพระราชดําริ 0 0 0 120,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 64,006.53 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,003,931.43 1,563,000 1,788,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 36,992 91,500 9.29 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 4,650 40,000 0 % 40,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 127,100 310,000 -19.35 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 7,800 40,000 -75 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 39,410 58,500 -14.53 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 215,952 580,000 480,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 25,405.25 0 162,601.94 650,000 0 % 650,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 249 0 2,086 20,000 -50 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 2,996 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 554 0 391 0 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 10,825.19 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,208.25 0 178,900.13 730,000 710,000

รวมงบดําเนินงาน 40,208.25 0 1,768,395.56 3,169,000 3,627,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 9,000 -100 % 0

เก้าอีบุนวม 0 0 0 18,000 -100 % 0

เก้าอีผู้บริหาร 0 0 0 25,000 -100 % 0

ชุดรับแขก 0 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 15,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน 0 0 0 0 100 % 4,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 11,000 -50 % 5,500

โต๊ะสภา 0 0 0 18,000 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 0 0 0 3,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตาแก๊ส 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
 ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 2,600

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 7,900 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 58,500 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,500 358,700 33,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000

รวมงบลงทุน 0 0 58,500 358,700 133,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 27,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 27,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 27,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 510,928.25 0 4,134,370.56 9,519,394 9,938,020

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 285,382 7.1 % 305,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 194,760 3.02 % 200,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 480,142 506,280

รวมงบบุคลากร 0 0 0 480,142 506,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 16.67 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 66,000 52,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,300

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 13,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 21,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 33,000 43,400

รวมงบลงทุน 0 0 0 33,000 43,400

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 579,142 601,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 23,677 0 88,300 1,099,200 2.63 % 1,128,110

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 32,870 0 50,520 458,880 0.84 % 462,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,630 0 2,620 21,480 11.73 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 60,177 0 141,440 1,621,560 1,656,830

รวมงบบุคลากร 60,177 0 141,440 1,621,560 1,656,830

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 80,000 70,000 92.86 % 135,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 4,500 0 % 4,500

ค่าเช่าบ้าน 0 0 18,000 114,000 0 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 6,106 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 109,106 218,500 268,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 213,700 467,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 252,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ
รู้เรืองภาษีท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

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

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 6,600 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,466 0 250,472 547,000 472,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 300 10,000 -50 % 5,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 25,000 20 % 30,000

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

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 3,466 0 374,529 885,500 860,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 6,000 -100 % 0

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

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 0 0 11,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โต๊ะทํางาน 0 0 0 21,000 -73.81 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 21,000 0 % 21,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 7,900 -34.18 % 5,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 104,900 90,700

รวมงบลงทุน 0 0 0 104,900 90,700

รวมงานบริหารงานคลัง 63,643 0 515,969 2,611,960 2,608,030

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 574,571.25 0 4,650,339.56 12,710,496 13,147,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 219,204 7.19 % 234,960

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 234,324 250,080

รวมงบบุคลากร 0 0 0 234,324 250,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 -72.22 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 36,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 270,324 260,080
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งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 168,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 168,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 168,000 168,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 168,000 168,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 168,000 168,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 120,000 120,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 513,150 336,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 336,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์  อปพร. 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการป้องกันเด็กจมนํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 60,000 66.67 % 100,000

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

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

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 513,150 646,000 666,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 17,360 0 0 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 40,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 57,360 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 570,510 646,000 726,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 -100 % 0

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

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุมือถือ 0 0 0 0 100 % 60,000

โทรทัศน์  LED  ขนาด  40  นิว 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กระจกโค้ง พร้อมขาตัง 0 0 0 27,300 -100 % 0

ไซเลนติดรถดับเพลิง LED 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑ์โรงงาน

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

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 138,300 74,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 138,300 74,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0 0 0 0 100 % 27,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 27,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 27,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 570,510 904,300 947,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 570,510 1,342,624 1,375,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 21,190 0 241,780 571,080 4.43 % 596,400

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 141,120 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 4,040 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,690 0 393,940 613,080 638,400

รวมงบบุคลากร 24,690 0 393,940 613,080 638,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 200,000 200,000 -15 % 170,000

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

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,000 0 216,900 338,000 288,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 298,900 70,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 2,728 100,000 -50 % 50,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าอาหารกลางวัน 0 0 145,600 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

0 0 19,995 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0 0 0 9,000 -100 % 0

โครงการโตไปไม่โกง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนใน
พืนทีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 467,223 344,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 33,400 50,000 -40 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 106,914.08 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,600 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 145,914.08 80,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 3,000 3,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 830,037.08 765,000 591,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 16,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 490,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 490,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 490,000 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 27,690 0 1,713,977.08 1,394,080 1,229,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,001,280 7.6 % 1,077,360

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 423,600 -33.91 % 279,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 32,040 -22.28 % 24,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,456,920 1,424,220

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,456,920 1,424,220

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 504,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 588,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 173,400 -100 % 0

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 576,800 -2.31 % 563,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 325,450

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,254,200 1,476,950

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 665,100 -4.35 % 636,200

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 685,100 681,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 11,000 36.36 % 15,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 16,000 36,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,955,300 2,194,150

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 0 100 % 6,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 60,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  
LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 5,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 82,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 200,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 282,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 868,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,008,000 868,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,008,000 868,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 4,420,220 4,768,570

รวมแผนงานการศึกษา 27,690 0 1,713,977.08 5,814,300 5,997,970

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 18,000 1,100 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 2,000 1,100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 20,000 240,000

รวมงบบุคลากร 0 0 0 20,000 240,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 168,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกําจัดลูกนํายุงลาย 0 0 0 0 100 % 100,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 400,000 500,000 768,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 150,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 400,000 650,000 768,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 45,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 400,000 715,000 1,008,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 220,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 30,000 220,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 588,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 756,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 588,000 776,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 588,000 796,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 588,000 796,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 400,000 1,333,000 2,024,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 222,240 5.18 % 233,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 342,240 353,760

รวมงบบุคลากร 0 0 0 342,240 353,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000 36,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 36,000 36,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
 ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 23,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 23,600

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 378,240 413,360
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 84,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 84,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและศึกษาดูงาน 0 0 0 0 100 % 300,000

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

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ 0 0 0 370,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 554,000 464,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 554,000 464,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต ดวงตา  และอวัยวะ 
ประจําปีงบประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 624,000 474,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 1,002,240 887,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 22,620 0 76,350 336,360 5.89 % 356,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 2,650 0 0 % 0

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,400 0 21,180 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 0 4,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 33,520 0 111,180 378,360 398,160

รวมงบบุคลากร 33,520 0 111,180 378,360 398,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 40,000 15,000 513.33 % 92,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 5,200 0 7,800 31,200 34.62 % 42,000

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

รวมค่าตอบแทน 5,200 0 47,800 81,200 149,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 175,000 40,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  13:24:17 หน้า : 22/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 351,628.67 800,000 -18.75 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 526,628.67 885,000 770,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 74,370 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 11,950 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 5,050 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 91,370 120,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 5,200 0 665,798.67 1,086,200 1,029,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพลาสติก 0 0 0 18,000 -100 % 0

โต๊ะขาวยาว 0 0 0 25,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครือง GPS 0 0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 25,000 48,500 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 4 0 0 360,600 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 9 0 0 428,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 0 0 203,900 0 0 % 0

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

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

โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม คสล. 
1 ชัน 0 0 376,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้ายคัตเอาท์ 0 0 191,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาล 0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 308,411.21 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 2,656,911.21 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 2,681,911.21 48,500 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 38,720 0 3,458,889.88 1,513,060 1,427,160

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 279,260 34.63 % 375,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 -76.53 % 5,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 131,810 4.33 % 137,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 19,270 13.65 % 21,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 451,640 540,380

รวมงบบุคลากร 0 0 0 451,640 540,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 27,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 27,600
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 346,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 252,000

ค่าติดตังไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าระวางรถบรรทุก 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 346,000 267,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 200,000 -10 % 180,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

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

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 300,000 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 646,000 574,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน 0 0 0 0 100 % 9,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 2,000,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
 ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,000,000 71,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล 0 0 0 500,000 -100 % 0

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

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

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

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตําบล
โนนสะอาด 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

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

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 802,900

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

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

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

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

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 40,800

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

โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโนนทอง 
 หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 127,000
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โครงการก่อสร้างทีจอดรถเทศบาลตําบล
โนนสะอาด 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด 0 0 0 100,000 -100 % 0

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

โครงการก่อสร้างลาน คสล
.อเนกประสงค์  หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 137,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

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

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถ
เดิม 0 0 0 150,000 -100 % 0

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

โครงการปรับปรุงห้องนําอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 4,558,000 1,123,100

รวมงบลงทุน 0 0 0 6,558,000 1,194,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 500,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 500,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 8,155,640 2,309,180
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งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 336,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 252,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 336,000 252,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 336,000 252,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 336,000 252,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 108,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 120,000 0

รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 256,700 -100 % 0

ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาล 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล 0 0 0 366,000 -45.36 % 200,000

โครงการส่งเสริมการจัดทํากองทุนขยะ
เพือชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  13:24:17 หน้า : 28/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 682,700 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 682,700 210,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 50,000 802,700 210,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 38,720 0 3,508,889.88 10,807,400 4,198,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เคลือน
ที) 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

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

0 0 157,600 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมประชาชนและศึกษาดู
งานสืบสานพระราชดําริ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

0 0 76,232 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะต้น
ทาง 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 233,832 90,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 233,832 90,000 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอชุมแพ ประจําปี 
2562

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 233,832 160,000 150,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 233,832 160,000 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 100,000 100,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจําปี  2560 0 0 141,570 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการแห่เทียนพรรษาเนืองในวันเข้า
พรรษา 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 141,570 345,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 141,570 345,000 290,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 87,500 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสียว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2561

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2562 0 0 0 0 100 % 7,500

อุดหนุุนโครงการจัดงาน งานประจําปี 
รวมของดีเมืองชุมแพ ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 87,500 87,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 87,500 87,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 141,570 432,500 377,500

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 141,570 532,500 477,500

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 299,640 5.97 % 317,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 299,640 317,520

รวมงบบุคลากร 0 0 0 299,640 317,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 16.67 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 36,000 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 84,000 -100 % 0

ค่าจ้างแรงงาน 0 0 0 0 100 % 84,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกดอกทานตะวันเพือส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยพืชสด 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการปลูกแตงไทย (จัด
งานแตงไทยโนนสะอาด) 0 0 21,292 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การดําเนิน
งานตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 103,000 -100 % 0

โครงการอบรมวิธีการปลูกข้าวเพือเพิม
ผลผลิต 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 21,292 257,000 154,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 21,292 313,000 206,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 0 5,000 -100 % 0

เครืองตัดหญ้า 0 0 0 12,500 -100 % 0

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 0 0 0 0 100 % 22,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,500 28,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 17,500 28,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 21,292 630,140 551,520

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ 0 0 24,400 55,000 -45.45 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิงแวด
ล้อม

0 0 0 36,000 -16.67 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 24,400 91,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 24,400 91,000 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 24,400 91,000 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 45,692 721,140 611,520
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 9,098 110,100 -1.47 % 108,480

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 3,732,500 8,902,600 0.2 % 8,920,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 794,400 2,105,600 56.84 % 3,302,400

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 53,500 120,000 25 % 150,000

สํารองจ่าย 0 0 30,120 500,000 -20 % 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 135,000 265,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิน 0 0 0 0 100 % 265,320

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 3,000 -16.67 % 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 262,510 460,000 15.43 % 531,000

รวมงบกลาง 0 0 5,017,128 12,466,300 13,680,500

รวมงบกลาง 0 0 5,017,128 12,466,300 13,680,500

รวมงบกลาง 0 0 5,017,128 12,466,300 13,680,500

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 5,017,128 12,466,300 13,680,500

รวมทุกแผนงาน 640,981.25 0 16,281,938.52 46,890,000 42,550,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอ ชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,938,020 บาท
งบบุคลากร รวม 6,176,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 27,600 บาท /รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆ
ละ 15,180 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 9,660 บาท ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุม  กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  13:24:53 หน้า : 1/58



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท/รอง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท  สมาชิกสภาฯ ตัง
ไว้ 10 คน  เดือนละ 9,660 บาท/คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,552,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,713,440 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 ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ และประเภท
วิชาการ ระดับเชียวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 535,440 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัดงานบริหารทัวไป สํานัก
งานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,340 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง  ทีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล ตามประกาศกท.จ
.ขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 3,627,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 649,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 379,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้
เป็นรายจ่ายอืน 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
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของสํานักปลัด ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59

ค่าใช้สอย รวม 1,788,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จํานวน 5,000 บาท
 -ค่าเข้าปกหนังสือ   เข้าเล่มหนังสือ  เข้าเล่มวารสาร  สือต่างๆ   ของ
สํานักปลัด  เทศบาลตําบลตําบลโนนสะอาด  ตลอดจนเข้าเล่มหนังสืองาน
ด้านต่างๆ  ทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 588,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้กับ
ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น คนงานทัวไป  แม่บ้าน คนงานประจํา
โรงสูบนําไฟฟ้า  คนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานประชา
สัมพันธ์   งานนิติการ  งานทะเบียน   ฯลฯ  ตังไว้  7   อัตรา  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 45,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ไว้สําหรับถ่ายเอกสารของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  
ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมนเนม จํานวน 5,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์พร้อมต่ออายุโดเมนเนม
(Domain Name)ต่อปี สําหรับเว็บไซต์เทศบาลตําบลโนนสะอาด 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 25,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ  สอบสัมภาษณ์  และ
คณะกรรมการพิจารณาเลือนระดับ  สอบคัดเลือก  และอืน ๆ  ทีเกียวกับ
งานบุคคลของเทศบาล   เพือจ่ายแก่คณะกรรมการภายนอกและภายใน  ที
เทศบาลแต่งตังให้เป็นคณะกรรมการดังกล่าว
ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต  wifi  ระบบสาย  แชร์เครืองพิมพ์  ภาย
ในเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ค่าติดตังโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการติดตังโทรศัพท์  ค่าเดินสาย
โทรศัพท์  ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครือง
โทรศัพท์ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหารตลอดจนบุคคลอืน ๆ ซึงได้รับคําสัง
ให้ปฏิบัติหน้าทีให้กับทางเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองกับ
การฝึกอบรม สัมมนา รวมทังค่าเอกสารทีเกียวข้องกับการอบรม
ค่าเบียประกัน จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าทําประกันภัยรถยนต์  สําหรับรถพยาบาล (รถกู้ชีพ)   รถ
ยนต์ดับเพลิง  รถขยะ ของเทศบาลโนนสะอาด  
ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์  ในเขตตําบลโนน
สะอาด  โดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล  (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์
ที   5   หน้าที  153  ลําดับที 2)
ค่าวารสารและสิงพิมพ์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆของสํานักงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาดซึงได้จัดซือในนามของเทศบาลตําบลโนนสะอาด เช่น หนังสือ
พิมพ์ หนังสือต่างๆของหน่วยงานของรัฐทีจัดทําขึนในวาระต่างๆ หนังสือ
ส่งเสริมด้านวิชาการ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 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
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาด  และ
ได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3)  พ
.ศ.2559
โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีเกียวกับการเลือกตังของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม หมายความรวมถึง
การอบรมให้ความรู้เรืองการเลือกตังของท้องถิน ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์
ที   7   หน้าที  25  ลําดับที 5)
โครงการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) 
และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 40,000 บาท

 -  เพือใช้จ่ายในโครงการจัดการองค์ความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge  Management) เพือให้ความรู้ด้านต่างๆและ
ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ  พ.ศ.2540  สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  และผู้ทีได้รับมอบหมายปฏิบัติงานให้กับเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ได้แก่  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ค่าวัสดุ  ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง  ค่าตอบแทน
วิทยาการ   ค่าเอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ    เพือให้การดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   7   หน้าที  25  ลําดับ
ที 6)
โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 150,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร  การจัดฝึกอบรม  ศึกษา
ดูงาน   ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม  พัฒนาองค์
ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ให้แก่ผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  และบุคคลภายนอกที
ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตําบลโนนสะอาด ซึงได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตลอดจนผู้ทีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที  ซึงได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลตําบลโนน
สะอาดให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการและกิจกรรม
นันๆ  เพือนําความรู้มาพัฒนาตนและงาน เพือบริการประชาชนให้ดีที
สุด  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   7   หน้าที  24  ลําดับที 2)
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากร จํานวน 40,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร  ประกอบด้วย   คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  และผู้ทีได้รับมอบหมายปฏิบัติงานให้กับเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  ได้แก่  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ  ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง  ค่าตอบแทน
วิทยาการ   ค่าเอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ  เพือให้การดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   7   หน้าที  24  ลําดับ
ที 1)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่งของเทศบาล ค่าบํารุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล/สนาม
หญ้า/สนามกีฬาเอนกประสงค์ เช่น ประดับตกแต่ง ถมทราย หรือตลอดจน
ซ่อมแซมอืนๆ  เกียวกับสนามของเทศบาล/เครืองเล่น/เครืองออกกําลัง
กาย/สนามกีฬาเอนกประสงค์/สวนสุขภาพ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 480,000 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
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสํานักปลัด  เช่น  ไมโครโฟน  ขา
ตังไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครืองรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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 20,000 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  เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  พู่กัน  สี  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  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  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล และค่าไฟฟ้าสถานีสูบนําทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุติดตาม
ตัว  ค่าวิทยุสือสาร   ค่าสือสารผ่านดาวเทียม    รวมถึงค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 133,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 4,500 บาท
 -  เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน   จํานวน  1   หลัง ๆ ละ  4,500
  บาท
ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซือตาม
ราคาท้องถิน)
โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ของพนักงาน  สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  จํานวน  1  ตัวๆละ  5,500  บาท  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคาท้องถิน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-  เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐาน ตามมาตรฐาน ICT2561)  คุณลักษณะพืนฐาน
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า ดังนี
    1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ
     2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
      - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่
น้อยกว่า 8  GB
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid  State  Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน 1  หน่วย
       - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว
       - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal)  หรือภาย
นอก (External) จํานวน  1  หน่วย
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
       - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง
       - มีช่องเชือมต่อ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
       - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
และ   Bluetooth  
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
  - เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา   
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2561) 
 คุณลักษณะพืนฐาน        
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi   
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB   
  - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง        
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น     
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom         

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
   -เพือก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์  จํานวน  2  แห่ง  ขนาดสูง 2.00
  เมตร  กว้าง  2.40  เมตร  ตามแบบทีเทศบาลกําหนด  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   7
   หน้าที  25  ลําดับที 7)        

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 601,680 บาท
งบบุคลากร รวม 506,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 506,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล  ตามแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตําแหน่งนัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน ในระบบแท่ง (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 200,640 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีจ้างตามแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน    คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  ของเทศบาล (ฉบับที 2)   ลงวัน
ที 7 กันยายน พ.ศ.2554         

งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551   แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
-  ค่าเข้าเล่มหนังสือ  แผนยุทธศาสตร์   แผนพัฒนาสีปี   แผนดําเนิน
งาน  ติดตามแผนฯ  เทศบัญญัติฯ  และวารสารต่าง ๆ  ของงานวางแผน
สถิติและวิชาการ  งานแผนงาน   งานงบประมาณ  ฯลฯ         

งบลงทุน รวม 43,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,400 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 30,300 บาท
-  เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   (เกณฑ์ราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ์ พ.ศ. 2561 ) คุณลักษณะพืนฐาน        
  -  ระดับ  XGA  ขนาด  3,500 ANSI Lumens     
  1. เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ        
  2. ใช้ LCD  Panel  หรือระบบ  DLP     
  3. ระดับ  SVGA  และ  XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที  True        
  4. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา        

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 13,100 บาท
 -  เพือจัดซือจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทะแยงมุม  120
  นิว 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  :  มกราคม  2561) 
 - ขนาดเส้นทแยงมุม  120  นิว  หรือ  72x96  นิว  หรือ  84x84  นิว 
   หรือ  89x92  นิว  หรือ  6x8  ฟุต  หรือ  7x7  ฟุต  
 - จอม้วนเก็บในกล่องได้     
 - บังคับจอ  ขึน  ลง  หยุด  ด้วยสวิตซ์  หรือรีโมทคอนโทรล  
 - ใช้ไฟฟ้า  AC  220  โวลต์  50  เฮิรตซ์     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,608,030 บาท
งบบุคลากร รวม 1,656,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,656,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,128,110 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาลทีสังกัดกอง
คลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)          
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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           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,720 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         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่นลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานเทศบาล และระเบียบ หนังสือสังการที
เกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 860,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 135,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองคลัง
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)พนักงานจ้างนอกเวลาราชการ,วันหยุด
ราชการทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559        

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง  ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง        
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองคลัง ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59         

ค่าใช้สอย รวม 472,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 252,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีต่างๆ  ของกอง
คลัง   ตังไว้  3  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3
 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541      
   

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตัวแทน
หน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรเอกชน ในการปฏิบัติหน้าทีเปิดซองสอบ
ราคา/ประกวดราคาเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับคณะ
กรรมการ และพนักงานเทศบาลทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทังนี ผู้ทีเป็น
พนักงานเทศบาลจะต้องไม่เป็นผู้ซึงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มี
หน้าทีตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานทีต้นสังกัด
ตลอดจนค่าตอบแทน         

ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิน(พนักงาน
เทศบาล)หรือผู้ทีได้รับคําสังให้เข้ารับการอบรมสัมมนาตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวเนืองกับการอบรมสัมมนา ฯลฯ         

โครงการพัฒนาการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2550  และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  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  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561
  ยุทธศาสตร์ที   7   หน้าที  24  ลําดับที 3)        

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรืองภาษีท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับการจัด
เก็บรายได้แต่ละประเภท  ให้กับประชาชนตําบลโนนสะอาดทราบ  และ
สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระยะเวลาทีกําหนด ผ่าน
ทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว และสือสังคมออนไลด์ทุกประเภท  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   7
   หน้าที  25  ลําดับที 4)        
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 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
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         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ เช่น ตู้ โต๊ะ  เก้าอี คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับ
อากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี          

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          
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองคลัง  เช่น  ไมโครโฟน  ขา
ตังไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศ เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชุดโคมไฟสาธารณะ ทีใช้งานตามอํานาจ
หน้าทีของหรือตามกิจกรรมทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดให้มีขึน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง  เช่น  ยาง
รถยนต์  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 5,000 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
  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 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         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 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 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียยา
กร  อากรแสตมป์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  และอืนๆ  ฯลฯ        

งบลงทุน รวม 90,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ  2 บาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชัน
ปรับระดับ  3  ชิน   จํานวน  2   หลังๆ ละ  5,500  บาท  คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ : มกราคม 2561)        

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 18,000 บาท
-  เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน   จํานวน  4   หลัง ๆ ละ  4,500
  บาทซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซือ
ตามราคาท้องถิน)         

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
-  เพือจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน  จํานวน  1  ตัวๆละ 5,500
 บาท      ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัด
ซือตามราคาท้องถิน)        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2561 ) 
คุณลักษณะพืนฐาน        
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก  (4 core)  จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory   
 ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB    มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.2 GHz          
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี        
    1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ    
    2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit      
 ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  2  GB หรือ        
    3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 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 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3 ช่อง        
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
  - มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย        
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เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-   เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน1เครือง(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานตามมาตรฐาน ICT2561) คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ      
 อย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า ดังนี      
  1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)   ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ   
         2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง        
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB        
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน 1  หน่วย        
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว        
  - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal)  หรือภาย
นอก (External) จํานวน  1  หน่วย      
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง        
  - มีช่องเชือมต่อ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
และ   Bluetooth           

เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 5,200 บาท
-  เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน  2
  เครือง ๆ  ละ 2,600  บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2561)        
 คุณลักษณะพืนฐาน        
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi   
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)  
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
  - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง        
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น    
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom         
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 260,080 บาท
งบบุคลากร รวม 250,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,960 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/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (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
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกา
ศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว         

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548  ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3
) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง        

งานเทศกิจ รวม 168,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 168,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ให้กับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด   ด้านการ
รักษาความปลอดภัยสถานทีอาคารภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาด   ตังไว้  2   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541          
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 947,000 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         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัดกองช่าง เทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลได้รับเงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และระเบียบ หนังสือสังการที
เกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2560         

ค่าใช้สอย รวม 666,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 336,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์วิทยุสือสาร  ของเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  เกียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
ดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้  4  อัตรา  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน  พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการศูนย์  อปพร. จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการศูนย์  อป
พร.  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด   ประจําปี  2562  รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานต่างๆ  ของศูนย์ อปพร.  เช่น ค่าเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์  ค่า
ใช้จ่ายในการจัดส่งบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีได้รับคํา
สังให้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอืนเกียวกับงานทีเป็นประโยชน์ต่องาน
ศูนย์ อปพร. ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   3  หน้าที  143  ลําดับ
ที 4)        
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โครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน
เด็กจมนํา  ประจําปี  2562  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอุปกรณ์ทีเกียว
ข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ
ค่าเอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ  เพือให้การดําเนินโครงการ
แล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   3   หน้าที  15  ลําดับที 2)        

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 100,000 บาท
-  โครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน)  เทศกาลปีใหม่  
    ตังไว้      50,000      บาท  
    -   เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กัน)เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ช่วยป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรักษาความปลอดภัยให้
กับนักท่องเทียว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย  ค่าตอบแทน อป
พร. ค่าอาหารว่างและนําดืมเพือบริการประชาชน ค่าไฟฟ้า และอืนๆ ที
เกียวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว.22 กย.57  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   3   หน้าที  15
  ลําดับที 1)

        
-   โครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน)  เทศกาลสงกรานต์ 
     ตังไว้    50,000    บาท 
     -  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดตังจุดตรวจรอง(จุดสกัด
กัน)เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ช่วยป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเทียว เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าป้าย ค่าตอบแทน อปพร. ค่า
อาหารว่างและนําดืมเพือบริการประชาชน ค่าไฟฟ้า และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว.22 กย.57   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   3   หน้าที  15  ลําดับ
ที 1)        

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ประจําปี  2562  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  เช่น  ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอุปกรณ์การฝึกที
เกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าชุด  อปพร.  ค่าเช่าสถานที ค่า
เอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ  เพือให้การดําเนินโครงการแล้ว
เสร็จบรรลุวัตถุประสงค์(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   3   หน้าที  143  ลําดับที 2)        
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โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจําปี  2562  ของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อุปกรณ์การฝึกทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าชุด  อปพร.  ค่าเช่า
สถานที ค่าเอกสาร  และอืนๆ  ทีเกียวกับโครงการ  เพือให้การดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  3   หน้าที  142  ลําดับ
ที 1)        

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ้อกระจกโค้ง พร้อมขาตัง  จํานวน  10  ตัว ๆ
 ละ  5,000  บาท     

งบลงทุน รวม 74,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานนังทํางาน  งาน
ป้องกันฯ   เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน 1  ตัวๆละ  3,000
  บาท  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัด
ซือตามราคาท้องถิน)        

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด  จํานวน 1  หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ : มกราคม 2561)        

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ของพนักงาน  สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  จํานวน  1  ตัวๆละ  5,500  บาท ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคาท้องถิน)        

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุมือถือ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์  จํานวน  5
  เครือง
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานัก
งบประมาณ  :  มกราคม  2561)  ประกอบด้วย  :  ตัวเครือง  แท่นชาร์ท
  แบตเตอรี  1  ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ        
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 27,000 บาท

-  เพืออุดหนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในปีงบ
ประมาณ  2562  เทศบาลตําบลหนองเสาเล้าเป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว516  ลว. 22 กพ.2561  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   3  หน้าที  15
  ลําดับที  3)        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,229,400 บาท
งบบุคลากร รวม 638,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 638,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 596,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน บุคลากรทางการศึกษา ทีสังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2560   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 ส.ค.2560        
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษและประเภท
วิชาการชํานาญการ โดยให้ได้รับตามประกาศ ก.จ. และก.ท. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2           
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งบดําเนินงาน รวม 591,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่าย
อืน ของ อปท. พ.ศ.2557   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลว. 26  ก.พ.2558               

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 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 (ฉบับที 3
)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ของพนักงานกองการ
ศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0803/ว1318 ลว.4 ก.ค.59        

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนค่าเอกสารการลงทะเบียน สัมมนา ฝึก
อบรม ค่าหนังสือเกียวกับการฝึกอบรม สําหรับ
พนักงาน  พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลอืนซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
หน้าทีให้กับกองการศึกษา  เทศบาลตําบลโนนสะอาด          
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการเลียงรับรอง
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรอง เช่น พิธีเปิด
อาคารต่างๆ   ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  หรือในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ทีมานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการอืนและเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตลอดจนการ จัด
ประชุม ซึงเทศบาลตําบลโนนสะอาดได้จัดขึน เช่น การประชุมประชาคม
ตําบล การประชุมกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการจ่ายเป็นค่าอาหารเครืองดืม
ต่างๆเพือใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล คณะอนุกรรมการ ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือกับ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กลุ่มเอกชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ครูผู้ดูแล
เด็ก  ครูพีเลียงเด็ก เจ้าหน้าทีซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองการศึกษา  เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  และได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555   แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.2559         

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสจําเป็นสําคัญ        

โครงการโตไปไม่โกง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการโตไปไม่
โกง ประจําปี 2562(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  2  ลําดับที 3)        

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการประจําปี 2562  เพือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน  การอบรมให้
ความรู้ต่างๆ  กับเด็ก(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  102  ลําดับที 1)        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม วีดี
โอ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด กล้องถ่าย
รูป และครุภัณฑ์อืนๆของกองการศึกษา         
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 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         

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,768,570 บาท
งบบุคลากร รวม 1,424,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,424,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,077,360 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   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลว. 3 ส.ค.2560          

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ ของครู  คศ.2  ตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที  3) พ.ศ.2558           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 279,960 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เนืองจากได้
รับค่าตอบแทนมากกว่าทีกรมส่งเสริม ฯ จัดสรร ให้ซึงในส่วนทีเกินนัน
เทศบาลตําบลโนนสะอาดจะต้องเป็นผู้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณราย
ได้ ตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2
) ลงวันที 7 กันยายน พ.ศ.2554  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816/ว1507 ลว. 3 ส.ค.2560   และ
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,900 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 2,194,150 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,476,950 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 588,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าแรงงาน(บุคคลภายนอก)ปฏิบัติหน้าทีให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรง
งานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา ตังไว้  7   อัตรา  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 563,500 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  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้าที  103 ลําดับที 5)     
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ตังไว้  367,500  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 75 คนๆละ 20 บาท  ตังไว้   245  วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวดคือ         
           งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561 (1 พ.ย.61-15 พ.ค.62) ตังไว้ 122
 วัน เปิดเทอม 122 วัน        
           งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562 (16พ.ค.62-31 ต.ค.62) ตัง
ไว้ 123 วัน เปิดเทอม 123 วัน        
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์  ตังไว้  196,000  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ทีได้
รับจัดสรรทังหมด 40 คนๆละ 20 บาท ตังไว้   245   วัน  โดยจัดสรร
เป็น 2 งวดคือ         
           งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561 (1 พ.ย.61-15 พ.ค.62) ตังไว้ 122
 วัน เปิดเทอม 122 วัน        
           งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562 (16พ.ค.62-31 ต.ค.62) ตัง
ไว้ 123 วัน เปิดเทอม 123 วัน        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 325,450 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นค่าจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.2/ว3274  ลว. 19 มิ.ย.2561 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย ของ  ศพด.  ดังนี (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  2
  ลําดับที 1)        
1.2.2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน   ตังไว้  195,500  บาท  
       -เพืออุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) เป็นค่าจีดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี   
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ตังไว้  127,500  บาท
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 75 คน อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี   
     2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์  ตังไว้  68,000  บาท 
        - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ทีได้รับ
จัดสรรทังหมด 40 คน  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี      1.2.2.2  ค่า
หนังสือเรียน    ตังไว้  23,000  บาท 
       -เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทัง  2
  ศูนย์ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด    
      1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ตังไว้  15,000  บาท
            - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 75 คน อัตราคนละ  200 บาท/ปี    
       2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ ตังไว้  8,000  บาท 
           - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ทีได้
รับจัดสรรทังหมด 40 คน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี 
1.2.2.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน   ตังไว้  23,000  บาท 
       -เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   ทัง 2  ศูนย์ ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด   
        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ตังไว้  15,000  บาท
                    - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่
ที 1 ทีได้รับจัดสรรทังหมด 75 คน อัตราคนละ  200 บาท/ปี    
         2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์  ตังไว้  8,000  บาท 
              - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 40 คน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  
1.2.2.4  ค่าเครืองแบบนักเรียน   ตังไว้  34,500  บาท 
       -  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน   ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   ทัง  2  ศูนย์ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด     1.  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนสะอาด ตังไว้  22,500  บาท
               - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1
 ทีได้รับจัดสรรทังหมด 75 คน อัตราคนละ  300 บาท/ปี   
         2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ ตังไว้  12,000  บาท 
             - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 40 คน  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
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1.2.2.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ตังไว้  49,450  บาท 
       -เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ทัง  2  ศูนย์ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด   
          1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ตังไว้  32,250  บาท
                 - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที 1
 ทีได้รับจัดสรรทังหมด 75 คน อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
           2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ ตังไว้  17,200  บาท 
              - จัดสรรให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย์ หมู่ที 2 ที
ได้รับจัดสรรทังหมด 40 คน  อัตราคนละ  430  บาท/ปี        

ค่าวัสดุ รวม 681,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ ๆ
  ละ  10,000  บาท เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายา
ลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง กรรไกร   เครืองคิดเลข  ทีเย็บ
กระดาษ  แฟ้ม  ธงชาติ  ซองเอกสาร  พระบรมฉายาลักษณ์   พระพุทธ
รูป  พระบรมรูปจําลอง 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 ๆ ละ 5,000 บาทเช่น แก้วนํา จาน
รอง   มีด ถัง  ถาด สบู่  นํายาดับกลิน ผ้าปูโต๊ะ   ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  กระติกนําร้อน  ถังแก๊ส  เตา  กระจกเงา ไม้
กวาด  แปรง กะละมัง  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 636,200 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 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  1 หน้าที  103  ลําดับ
ที 6,7)        
2.3.1 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ   ตังไว้  195,460  บาท 
    จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทังหมด 102
 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ  
            งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561(1พ.ย.61-31 มี.ค.62)ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.62-15พ.ค.62) 
            งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562(16 พ.ค.62-10 ต.ค. 62)ตัง
ไว้ 115 วันเปิดเทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.62-31ต.ค.62) 
2.3.2 โรงเรียนบ้านโนนลาน    ตังไว้  107,310  บาท 
   จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทังหมด 56
 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ   
            งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561(1พ.ย.61-31 มี.ค.62)ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.62-15พ.ค.62) 
            งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562(16 พ.ค.62-10 ต.ค. 62)ตัง
ไว้ 115 วันเปิดเทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.62-31ต.ค.62) 
2.3.3 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว  ตังไว้  113,060  บาท 
   จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับการจัดสรรทังหมด 59
 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ  
            งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561(1พ.ย.61-31 มี.ค.62)ตังไว้ 145
 วันเปิดเทอม 100 วันปิดเทอม 45 วัน(1เม.ย.62-15พ.ค.62) 
            งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562(16 พ.ค.62-10 ต.ค. 62)ตัง
ไว้ 115 วันเปิดเทอม100วันปิดเทอม15 วัน(11ต.ค.62-31ต.ค
.62)2.3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ตังไว้  143,720  บาท 
   จัดสรรให้เด็กทังหมด 75 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวด คือ        
             งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561(1พ.ย.61-15 พ.ค. 62)ตังไว้ 130
 วัน         
             งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562(16 พ.ค.62-30 ต.ค. 62)ตัง
ไว้ 130 วัน        
2.3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์  ตังไว้  76,650  บาท 
   จัดสรรให้เด็กทังหมด 40 คนๆละ 7.37 บาทตังไว้ 260วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวด คือ        
             งวดที 1 ภาคเรียนที 2/2561(1พ.ย.61-15 พ.ค. 62)ตังไว้ 130
 วัน        
             งวดที 2 ภาคเรียนที 1/2562(16 พ.ค.62-30 ต.ค. 62)ตัง
ไว้ 130 วัน        
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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 36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2  ศูนย์   สังกัด
เทศบาลตําบลโนนสะอาด        

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง  2   ศูนย์   สังกัด
เทศบาลตําบลโนนสะอาด          

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุติดตาม
ตัว  ค่าวิทยุสือสาร   ค่าสือสารผ่านดาวเทียม    รวมถึง ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต   รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ         

งบลงทุน รวม 282,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 6,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานนังทํางาน  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ ๆ ละ  1  ตัวๆละ  3,000  บาท   ซึงเป็นครุภัณฑ์
ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคาท้องถิน)      
  

โต๊ะทํางาน จํานวน 11,000 บาท
-  เพือจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์  ๆ  ละ  1
  ตัวๆละ 5,500 บาท  ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (จัดซือตามราคาท้องถิน)        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  2  เครือง(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2561 )   
 คุณลักษณะพืนฐาน        
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก  (4 core)  จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB    มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz          
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี        
    1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ      
    2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB หรือ   
    3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB        
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  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 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3 ช่อง        
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
  - มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย        

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท
-  เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  2
 เครือง  ๆ ละ 2,600  บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2561)  คุณลักษณะพืนฐาน     
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi   
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)  
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
  - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง        
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น    
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom         
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด จํานวน 200,000 บาท
-  เพือก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  ปริมาณ
งาน  ยาว  70.00  เมตร  สูง  1.80  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที
ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  3  ลําดับ
ที 6)        

งบเงินอุดหนุน รวม 868,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 868,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 868,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาทีสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)   ในเขตเทศบาลตําบล
โนนสะอาด ดังนี  "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน"  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  103  ลําดับที 4)  
1. โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ   ตังไว้  408,000 บาท 
            - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทัง
หมด 100%   ตังไว้ 102 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวดคือ        
     งวดที 1  ภาคเรียนที 2/2561 (1พ.ย.61-31มี.ค.62) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        
     งวดที 2  ภาคเรียนที 1/2562 (16พ.ค.62-31ต.ค.62)ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        
2.  โรงเรียนบ้านโนนลาน   ตังไว้          224,000 บาท 
             - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทัง
หมด 100%  ตังไว้ 56 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรร
เป็น 2 งวดคือ        
      งวดที 1  ภาคเรียนที 2/2561 (1พ.ย.61-31มี.ค.62) ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        
      งวดที 2  ภาคเรียนที 1/2562 (16พ.ค.62-31ต.ค.62)ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        
3.   โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว  ตังไว้    236,000 บาท 
       - จัดสรรให้เด็กเล็ก-ป.6 ตังไว้นักเรียนทีได้รับจัดสรรทังหมด 100%
      ตังไว้ 59 คนคนละ 20 บาท ตังไว้ 200 วัน โดยจัดสรรเป็น 2 งวดคือ
             งวดที  1  ภาคเรียนที 2/2561 (1พ.ย.61-31มี.ค.62) ตัง
ไว1้00วัน เปิดเทอม100วัน        
       งวดที  2 ภาคเรียนที 1/2562 (16พ.ค.62-31ต.ค.62)ตังไว1้00
วัน เปิดเทอม100วัน        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,008,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น  เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7
 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ตามงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 768,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 168,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีประจํารถขยะ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตังไว้ 2 อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดลูกนํายุงลาย จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดลูกนํายุงลายของเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  ตามรายการ ดังนี         
  1.จัดซือทรายอะเบทกําจัดลูกนํายุงลาย      
  2.จัดซือนํายาฉีดพ่นกําจัดลูกนํายุงลาย     
  3.จัดซือนํามันเบนซินเติมเครืองพ่นหมอกควันและนํามันโซล่าเพือผสม
นํายากําจัดลูกนํายุงลาย (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  113  ลําดับที 1)        

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข จํานวน 500,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ประจําปี 2562
เพือเพิมศักยภาพของอาสาสมัครด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ให้มีความรู้
ความสามารถ นําความรู้ทีได้มาพัฒนางานสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
โนนสะอาด เพือความเป็นอยู่ทีดีของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1 หน้าที 113
  ลําดับที 3)        

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  13:24:54 หน้า : 33/58



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
-  เพือสนับสนุนขับเคลือนการดําเนินงานตามแนวทางในโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพืนที  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ  ทักษะของ
ประชาชน  ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การ
รณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ  โดยมีโครงการทีเลือกทําและเหมาะสมกับ
บริบทของพืนที  โดยตามมติทีประชุม หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3
 โครงการ  จํานวน  9 หมู่บ้าน ๆ  ละ  20,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 2072  ลว. 5  ก.ค.61 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  7  ลําดับ
ที 3)        

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
- เพืออุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า    ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072  ลว. 5  ก
.ค.61    เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยให้ตังงบประมาณเบิกจ่าย
เพือดําเนินการจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพือป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตัวละ  30  บาท และค่าตอบแทนการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ  ตัวละ  6  บาทต่อปี  โดย
ทําการสํารวจปีละ  2  ครัง (ครังแรกภายในเดือนธันวาคม  และครังที 2
 ภายในเดือนมิถุนายน) โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทังทีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ  จากการสํารวจของ อปท.ทีส่งหลักฐานการสํารวจ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -
 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  7  ลําดับที 1)        

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 796,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 796,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 776,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 756,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับงานสาธารณสุข  งานกู้ชีพฯ ประจําศูนย์กู้ชีพ  ของเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ด้านการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที   ตังไว้  9
   อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรร  3 ลักษณะ  6  จ้าง
แรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน  และผู้
ปฏิบัติงานในชุมชนหรือพืนที   รวมถึงการบริหารจัดการ  การประสาน
งาน   การควบคุม ดูแล  การติดต่อสือสาร  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
สือสาร เพือสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน  และการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้  ความเข้าใจระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที 3/2561  ยุทธศาสตร์ที  1
  หน้าที  7  ลําดับที 4)        

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจัดซือเครืองเวชภัณฑ์  สิงของเครืองมือ  เครืองใช้เกียวกับการ
แพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ประกอบไปด้วย ชุดทํา
แผล  กรรไกรสแตนเลส  ปรอทวัดไข้ทางปาก  เข็มกลัด  ผ้าสาม
เหลียม  เทปติดแผล  ผ้าปิดตา  ผ้าพันยืด  ไม้พันสําลี ถุงมือ เบตาดีน 
  สายยางรัดห้ามเลือด  พลาสเตอร์ปิดแผล  ยาแดง  แอลกอฮอล์เช็ด
แผล  นําเกลือ  เกลือแร่  ยาบรรเทาปวดลดไข้  ยาแก้อาเจียน  ยาธาตุนํา
ขาว  ยาธาตุนําแดง  ยาแก้ท้องเสีย  กระเป๋าพยาบาล         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 413,360 บาท
งบบุคลากร รวม 353,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 353,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,760 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/ว293ลว.9 ก.พ.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 6)          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด สํานักงาน
ปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
ของเทศบาล (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 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง          
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งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง          

งบลงทุน รวม 23,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐาน ตามมาตรฐาน ICT2561)   คุณลักษณะพืนฐาน  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า ดังนี 
  1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)   ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ     
  2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง       
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB         
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid  State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน 1  หน่วย         
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว       
  - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal)  หรือภาย
นอก (External) จํานวน  1  หน่วย      
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า   จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง         
  - มีช่องเชือมต่อ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
และ   Bluetooth           
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
- เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน  1
  เครือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ตาม
มาตรฐาน  ICT 2561)  คุณลักษณะพืนฐาน         
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi   
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
  - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง         
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น    
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom          

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 474,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 464,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 464,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 84,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆให้
กับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  ด้านการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ตัง
ไว้  จํานวน  1  อัตรา  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3
 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541     
      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร   ค่าตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็น  เพือให้การดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  4
  หน้าที  147  ลําดับที 5)          

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรมให้ความรู้  และศึกษาดูงาน  เพือให้ผู้
สูงอายุสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีขึนทังทางกายและใจ มีการแลก
เปลียนเรียนรู้ประสบการณ์  ทํากิจกรรมร่วมกันในเวลาว่าง  และเพิมพูน
ความรู้และประสบการณ์  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561
  ยุทธศาสตร์ที   4   หน้าที  18  ลําดับที 2)          
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสตรี
ด้านต่างๆ  ให้กับกลุ่มสตรีหรือสตรีตําบลโนนสะอาด  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็น  เพือให้การดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  4
  หน้าที  147  ลําดับที 1)          

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เพือส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  เพิม
พูนความรู้  ทักษะชีวิตทีจําเป็น เสริมสร้างสุขภาพทีดีทังด้านร่างกายและ
จิตใจ    
ส่งเสริมภูมิปัญหาและวัฒนธรรมท้องถินให้ดํารงสืบไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   4
   หน้าที  18  ลําดับที 1)          

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา  และอวัยวะ 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 10,000 บาท

-  เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต  ดวงตา  และ
อวัยวะ  ประจําปีงบประมาณ  2562  อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ให้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3616
 ลว.24 มิย.59  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที  9  ลําดับที 1)          

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,427,160 บาท
งบบุคลากร รวม 398,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 398,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 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)          
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน ประเภทอํานวยการท้องถิน ชํานาญการพิเศษ  และ
ประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ ชํานาญการ ได้รับตามประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน   และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  บัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 2           

งบดําเนินงาน รวม 1,029,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 92,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของกอง
ช่างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้
เป็นรายจ่ายอืน  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 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการส่วนท้องถิน (พนักงาน
เทศบาล) ลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวัน
หยุดราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการให้บริการประชาชนและ
การให้บริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2548   ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองช่าง  ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0803/ว1318 ลว
.4 ก.ค.59        

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (วิศวกร คํานวณ  ออก
แบบ  และรับรองแบบแปลน)  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560         
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ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองช่าง        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที พนักงาน  ลูกจ้าง  และ
บุคคลซึงปฏิบัติหน้าทีให้กับกองช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด  และได้รับ
คําสังให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555   แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558   และแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2559        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ดังนี         
2.3.1 รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้  50,000
 บาท   -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือวัสดุต่างๆที
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
2.3.2   ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทางทุกประเภท ตังไว้  500,000  
บาท    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทางหรือซ่อมแซมทางทุกประเภททีอยู่
ในเขตพืนทีเทศบาลเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมทังเป็นค่าจ้าง
เหมาแรงงานในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทางทีเป็นงานบํารุง
รักษาทางทีเป็นงานบํารุงรักษาปกติ งานบํารุงรักษา ตัดกิงไม้ทีกีดขวาง
ทางจราจรสองข้างทาง   งานบํารุงรักษาพิเศษ  และงานซ่อมฉุกเฉิน ตาม
วิธีการบํารุงรักษาทางแต่ละลักษณะผิวทางกําหนด   
2.3.3  ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า       ตังไว้ 
 50,000  บาท 
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า สถานีบ้านโนนหัน หมู่ที 6และส่วนประกอบของสถานีสูบนํา เช่น
คลองส่งนํา เครืองสูบนํา โรงแพ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวมทังเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมด้วย   
2.3.4 ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า   
   ตังไว้  50,000  บาท 
   -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้วย
ไฟฟ้า สถานีบ้านโนนหัน หมู่ที 6และส่วนประกอบของสถานีสูบนํา เช่น 
 คลองส่งนํา เครืองสูบนํา โรงแพ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นค่าวัสดุและ
อุปกรณ์รวมทังเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมด้วย        

ค่าวัสดุ รวม 110,000 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         
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง  เช่น ค่าไม้
อัด ค่าสี ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ตะปู สี พู่กัน ตลอดจนค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกในการเขียนป้าย ติดตังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชา
สัมพันธ์ งานต่างๆของทางราชการและเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน 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  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,309,180 บาท
งบบุคลากร รวม 540,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 540,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 375,960 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  พนักงานเทศบาล  ทีสังกัดกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  งานไฟฟ้าถนน  ได้แก่ตําแหน่งนายช่าง
โยธา  และนายช่างไฟฟ้า  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  ในระบบ
แท่ง (ตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน บัญชี 5)  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท 0809.3/ว293  ลว.9 ก.พ
.2559   เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)          

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิม
ตามคุณวุฒิ ให้แก่ข้าราชการ(พนักงานเทศบาล)  ทีสังกัดกองช่าง เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
ขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและตังไว้เงิน
ทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับ
แต่งตัง ลงวันที 23 พ.ค. 55 ข้อ 1 แห่งประกาศก.ท.จ.เรืองหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลได้รับเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,520 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น   เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล (ฉบับที 2) ลงวันที 7
 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ทีมีอยู่ในสังกัดงานไฟฟ้าถนน กองช่าง เทศบาล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และ
ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้อง         

งบดําเนินงาน รวม 574,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2548   ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3)  พ.ศ.2559  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 252,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติในงานไฟฟ้าและถนน
ของกองช่าง เทศบาลตําบลโนนสะอาด   ตังไว้ 3 อัตรา ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541         

ค่าติดตังไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า บริเวณซุ้มประตูทางเข้าเทศบาล 2 แห่ง          

ค่าระวางรถบรรทุก จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกของกองช่าง เช่น  ค่าจ้างเหมาขน
ดิน หรือระวางบรรทุกสิงของทีจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
เทศบาล ฯลฯ         
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครืองรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ชุดโคมไฟสาธารณะ ทีใช้งานตาม
อํานาจหน้าทีของหรือตามกิจกรรมทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดให้มีขึน 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 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         

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   ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 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  ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ป้ายรณรงค์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์งานสําคัญอืนๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล   ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ         
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งบลงทุน รวม 1,194,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังทํางาน จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานงานไฟฟ้าถนน  กอง
ช่าง  เทศบาลตําบลโนนสะอาด  จํานวน 1  ตัวๆละ  3,000  บาท  ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซือตามราคา
ท้องถิน)        

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 9,000 บาท
-  เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน   จํานวน  2   หลัง ๆ ละ  4,500
  บาทซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซือ
ตามราคาท้องถิน)         

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท
-  เพือจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานงานไฟฟ้าถนน  กอง
ช่าง   จํานวน  1  ตัวๆละ 5,500 บาท   ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีอยู่นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซือตามราคาท้องถิน)        
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานตามมาตรฐาน  ICT  2561 ) คุณลักษณะ
พืนฐาน        
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4  แกน
หลัก  (4 core)  จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB    มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz          
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี        
    1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ     
    2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB หรือ   
    3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8  GB        
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  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 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3 ช่อง        
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
  - มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย        
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
-  เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน1เครือง(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานตามมาตรฐาน ICT2561)  คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา  แบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อย
กว่า  3.0 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8  แกนหรือ     
  2. ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง        
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8  GB        
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน 1  หน่วย        
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิว     
  - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal)  หรือภาย
นอก (External) จํานวน  1  หน่วย      
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า  3  ช่อง        
  - มีช่องเชือมต่อ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-fi  (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
และ   Bluetooth           

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
-  เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED  ขาวดํา  จํานวน 1
  เครือง ๆ  ละ 2,600  บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐาน ตามมาตรฐาน  ICT 2561)  คุณลักษณะพืนฐาน     
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi   
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  
  - มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง        
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น    
  - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom         
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,123,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 2 จํานวน 802,900 บาท
-  เพือก่อสร้างถนน คสล.  สายทางเชือมหมู่บ้าน  บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที 2
  กับ  บ้านหนองบัว  หมู่ที 3   ปริมาณงาน  ผิวลาน/คสล.กว้าง 5.00
  เมตร ยาว  237.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  1,185.00  ตรม.  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที 3/2561
  ยุทธศาสตร์ที   3  หน้าที  11  ลําดับที 5)        

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 จํานวน 40,800 บาท
-  เพือก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที 3 สายต่อจากถนน คสล
.เดิม สายซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงถนนรอบบ้าน บ้านนางบุญเรือง ผ่อน
ดี  ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 23.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69.00  ตรม. 
 รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561 ยุทธศาสตร์ที   3
  หน้าที  11  ลําดับที 8)        

โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโนนทอง  หมู่ที 6 จํานวน 127,000 บาท
-  เพือก่อสร้างถนน คสล.  สายคุ้มโนนทอง  บ้านสมบูรณ์สุข  หมู่ที  6
  จากโรงปลาทู ถึงบ้านนายทรงเดช ทาบุญมา ปริมาณงาน  ผิวถนน คสล
. กว้าง 3.00  เมตร ยาว  62.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  186.00  ตรม.  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด
กําหนด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561
  ยุทธศาสตร์ที  3  หน้าที  133  ลําดับที 33)        

โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์  หมู่ที 1 จํานวน 137,400 บาท
-  เพือก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์  ภายในทีดอนปู่ตาสาธารณ
ประโยชน์   บ้านโนนสะอาด  หมู่ที 1  ปริมาณงาน ผิวลาน คสล
. กว้าง 4.00-9.00  เมตร ยาว  41.85 เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือ
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  290.00  ตรม. พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีทางเทศบาลตําบลโนน
สะอาดกําหนด  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   3   หน้าที  10 ลําดับที 1)        

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน  ทีจ่ายให้แก่
เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก  เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง        
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งานสวนสาธารณะ รวม 252,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 252,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีดูแลสวน
สาธารณะ ความสะอาดบริเวณภายในของเทศบาล  ตังไว้ 3 อัตรา  พร้อม
ทังดูแลสวน  ต้นไม้  บริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กแล็กของเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  ทัง  2  ศูนย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรร  3
 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541     
   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการกําจัดสิงปฏิกูลต่างๆ  ทีอยู่ในการควบคุม
ดูแลของสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาล  เช่น  ค่า
เช่าสถานทีทิงขยะ/ค่าฝังกลบขยะ/ค่าสารกําจัดกลินและแมลง   ค่าใช้จ่าย
อันเกียวเนืองกับการจัดการขยะ   เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีผล
ต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  รวมถึงค่า
ใช้จ่ายในการจัดการไฟฟ้าและถนน  เพืออํานวยความสะดวกในการขน
ขยะเข้าสู่บ่อขยะให้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   5  หน้าที  152  ลําดับ
ที 1)        
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในโครงการจัดทําหรือทบทวน  แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี   แผนดําเนินงาน  และติดตามแผนฯ   ฯลฯ  ประจําปี  2562
  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ตามกระบวนการจัดทําแผนฯ   ในระดับ
หมู่บ้าน  ชุมชน  และตําบล  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคม
เมือง   พร้อมทังการจัดทํา  ทบทวน  และประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
ตําบลโนนสะอาด การอบรมเพือส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของคณะ
กรรมการพัฒนา  คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  หรือคณะกรรมการอืนๆ ทีเกียวกับการพัฒนาเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด  เพือนําแผนพัฒนาท้องถินไปสู่การปฏิบ้ติ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
)  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.2
/ว0600  ลว.29 ม.ค.59   และที มท 0810.3/ว 5797  ลว. 10 ต.ค.59 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561
  ยุทธศาสตร์ที   7   หน้าที  155  ลําดับที 1)          

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เคลือนที) จํานวน 10,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเพือชีแจงข้อราชการ
ต่างๆ  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ในรอบปี 2562   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 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  7 หน้าที  155  ลําดับที 3)          

โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะต้นทาง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในการรณรงค์การลดปริมาณขยะต้นทางของเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  ประจําปีงบประมาณ  2562  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างรถหรือสือต่าง ๆ  เพือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดปริมาณขยะ  เพือควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560  และประกาศกระ
ทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ลงวันที  18
  ตุลาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้าที  22  ลําดับที 1)          
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โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน  ประจําปี 2562 ระดับหมู่บ้าน  ชุมชน  และตําบล และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทําประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน  และสนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ  เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856   ลว.12 มีค
.53  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561
  ยุทธศาสตร์ที   7   หน้าที  155  ลําดับที 2)          

โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน   เพือ
จัดการกับขยะในครัวเรือนได้ถูกวิธี และสามารถนําเศษวัสดุทีเหลือใช้ใน
ครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด  เพือควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560  และประกาศกระ
ทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ลงวันที  18
  ตุลาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้าที  22  ลําดับที 2)          

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

-  เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2562 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  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที  3  หน้าที  16  ลําดับที 1)          

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอชุมแพ ประจําปี 
2562

จํานวน 40,000 บาท

-  เพืออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อําเภอ
ชุมแพ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สําหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอชุมแพ (ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  
พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว3616  ลว.24 มิย.59 ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1102  ลว. 1 ก.ค.57  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   3  หน้าที  16  ลําดับที 2)          
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ร่วมกับ
ประชาชน ผู้นําชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพือสร้างความ
สามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนและเทศบาลตําบล
โนนสะอาด  รวมถึงกีฬาทีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดขึน เพือส่งเสริม
สุขภาพอนามัย  ของชุมชน กีฬาเยาวชนทีเทศบาลส่งเข้าแข่งขันหรือจัดให้
การแข่งขัน ทังนีรวมถึงค่าพาหนะเดินทาง ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน นักกีฬา
หรือนักกรีฑา ค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพัก ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา 
 ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้าถุงเท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ด
เตล็ด ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวเนืองกับการแข่งขันกีฬา  ซึงค่าใช้จ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายตามจําเป็นและประหยัด  ทังในและนอกเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -
 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  1 หน้าที  111  ลําดับที 13)        

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 377,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีท้องถินของไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีท้อง
ถินไทยคอนสาร ม.7-8  ประจําปี 2562  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  106
  ลําดับที 2)        
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โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
1. วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช   ตังไว้  5,000  บาท 
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงออกถึงการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวตําบลโนนสะอาด (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  1
 หน้าที  112  ลําดับที 15)     
2.  วันแม่แห่งชาติ  12  สิงหามหาราชินี  ตังไว้  5,000  บาท 
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   อันเป็นการแสดงออกถึงการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวตําบลโนนสะอาด  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  1 หน้าที  112
  ลําดับที 15)        
3.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที 10 ตังไว้  10,000  บาท 
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที 10 ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพือจัดกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เพือ
มาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ อันเป็นการแสดงออกถึงการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน  ชาวตําบลโนนสะอาด (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  1 หน้าที  112
  ลําดับที 15)        

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  ใน
ตําบลโนนสะอาด  ประจําปีงบประมาณ  2562   เช่น  กิจกรรมอบรม  ส่ง
เสริม  พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมรดนําดําหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ   กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
สําหรับผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1 หน้าที  107  ลําดับที 4)        

โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริมจริยธรรม การ
เรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับ
ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  และบุคลากรของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  ให้
มีคุณธรรมและจริยธรรมทีดี  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  104  ลําดับที 11)        
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โครงการแห่เทียนพรรษาเนืองในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับการดําเนินการตามโครงการแห่เทียน
พรรษาเนืองในวันเข้าพรรษา  ประจําปี 2562 ประกอบไปด้วยค่าพิธีการ
ทางศาสนา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   ทีใช้ในโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ทางศาสนา เพือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน   ปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความดี
งามของวัฒนธรรมและประเพณีไทย  และเพือให้ประชาชนใน
พืนที   หน่วยงานราชการ  เอกชน  ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1
  หน้าที  6  ลําดับที 5)        

โครงการอบรมธรรมในวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมธรรมในวันเข้า
พรรษา  ประจําปี 2562  สําหรับผู้บริหาร  พนักงาน   เจ้าหน้าทีของ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด  ร่วมกับ  หน่วยงานราชการ  เอกชน  และ
ประชาชนทัวไปในเขตตําบลโนนสะอาดประกอบไปด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมอบรม   และผู้มาร่วมอบรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร และเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นและ
เกียวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561
  ยุทธศาสตร์ที  1  หน้าที  106  ลําดับที 1)        

งบเงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียว และงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2561

จํานวน 20,000 บาท

-  เพืออุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูก
เสียว  และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี 2561  (ประจําปีงบ
ประมาณ  2562) ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3616 ลว.24 มิย.59  เรืองระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ
.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561
  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  4  ลําดับที 1)        

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 7,500 บาท
-  เพืออุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ  2562   อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2
/ว3616 ลว.24 มิย.59  เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1   หน้าที  4
  ลําดับที 2)        
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อุดหนุุนโครงการจัดงาน งานประจําปี รวมของดีเมืองชุมแพ ประจําปี 2562 จํานวน 60,000 บาท
-  เพืออุดหนุนโครงการจัดงาน  งานประจําปี  รวมของดีเมือง
ชุมแพ  ประจําปี 2562  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว3616 ลว.24 มิย.59  เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1
   หน้าที  5  ลําดับที 3)        

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 551,520 บาท
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 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 206,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2551  แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง         

ค่าใช้สอย รวม 154,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างแรงงาน จํานวน 84,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีช่วยงานการ
เกษตร  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรร  3 ลักษณะ  6  จ้างแรงงาน  พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ.2541        
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยพืชสด จํานวน 20,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมทีเกียวกับการรณรงค์ใช้ปุ๋ย
พืชสด  ประจําปี 2562  ซึงมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร    ค่าจัดสถานที  ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที
เป็นประโยชน์ต่อการอบรมตามโครงการ ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   4   หน้าที  20
  ลําดับที 7)        

โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพทางการ
เกษตร   ประจําปี 2562   สําหรับส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบล
โนนสะอาด เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร  เพิมผลผลิตและเพิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  การ
จําหน่าย  การตลาด  ซึงมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร    ค่าจัดสถาน
ที  ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีเป็นประโยชน์ต่อ
การอบรมตามโครงการ ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -
 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที  4  หน้าที  20  ลําดับที 8)        

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  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 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก  2 บาน  จํานวน  1
 หลังๆ ละ  5,500  บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ : มีนาคม 2561)    
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป        
  - มีมือจับชนิดบิด         
  - มีแผ่นชันปรับระดับ  3 ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  (มอก.)        
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 22,500 บาท
-   เพือจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง  เครืองยนต์เบนซิน  สูบนํา
ได้  1,000  ลิตรต่อนาที ขนาด  7  แรงม้า โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ : มกราคม  2561   ดังนี    
  -  เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง  ใช้เครืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อย
กว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 205 ซีซี  
  -  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว  (75  มิลลิเมตร)   
  -  สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด    
  -  ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า  9  เมตร  หรือประมาณ  30  ฟุต  
  -  อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบ
ชุด  พร้อมทีจะใช้งานได้        

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ควบคุมมลพิษ  เป็นมิตรกับ สิงแวด
ล้อม  เช่น  การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561
  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้าที  151  ลําดับที 1)        

โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครพิทักษ์ป่าตําบลโนนสะอาดและสิงแวด
ล้อม

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" เพีอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ 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  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561
  ยุทธศาสตร์ที  5  หน้าที  151  ลําดับที 2)        

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,680,500 บาท
งบกลาง รวม 13,680,500 บาท
งบกลาง รวม 13,680,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 108,480 บาท
-  เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินlมทบในอัตราเดียวกัน
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         
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,920,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  ทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังขีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงิน
เบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว ตามแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของอปท. ในส่วนของเงินอุดหนุนทัว
ไป สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 9ามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท0810.6/ว 2076 ลว. 5
 กค.61  รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   2   หน้าที  8  ลําดับ
ที 1)        

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,302,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ  สําหรับรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้
แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึนทะเบียน เพือขอรับเบียความพิการไว้กับ อปท.แล้ว  โดยคนพิการที
มีสิทธิจะได้รับเบียคนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมือ 25 พย
.57)  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ อปท.(ฉบับที 2) พ.ศ.2559  รวม
ถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561
  ยุทธศาสตร์ที   2   หน้าที  8  ลําดับที 1)        

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ สําหรับรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ
ถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
ครบทัง  12 เดือน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด ที มท0810.6/ว 2076 ลว. 5 กค.61  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ อปท. พ.ศ
.2548 ข้อ 16,17 ตังงบประมาณไว้ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับ
ที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   2   หน้าที  8  ลําดับที 1)        
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สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
-  เพือจ่ายต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และจ่ายเพือกรณีฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่า
ไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและ
หมอกควัน  และโรคติดต่อ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก  ที มท 0313.4/ว667 ลว.12 มี.ค. 45  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456 ลว.19 มิ.ย.58 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว3215 ลว. 6 มิ.ย.59  โดยการช่วย
เหลือให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน สถานะทางการเงิน
การคลังของ อปท.ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการทีเกียว
ข้องโดยเคร่งครัด ซึงเมือสาธารณภัย อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ทันทีภายใต้กรอบอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรอให้มีประกาศ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  1/2561  ยุทธศาสตร์ที  3
   หน้าที  142 ลําดับที 1)        

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 265,320 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถินเทศบาลตําบล
โนนสะอาด ตามสัดส่วนเงินสมทบเทศบาลขนาดเล็ก สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าหลักสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับที  3/2561  ยุทธศาสตร์ที   1
   หน้าที  7  ลําดับที 2)        

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 2,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้กับพนักงานเทศบาลตําบลโนน
สะอาด  เช่น  ค่าช่วยทําศพ  ค่าช่วยเหลือพิเศษอืนๆ  ฯลฯ        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 531,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2500  มาตรา 6  และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546  ข้อ 8   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินส่งเงินสมทบกองทุนฯ (กบท. ) เทศบาลในอัตราร้อย
ละ 2  ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562   โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ 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 2,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิน

265,320

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 108,480

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,920,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

531,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,302,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 137,520 108,000 216,000 279,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 21,900 12,000 24,000 24,900

เงินเดือนพนักงาน 317,520 732,120 233,760 1,673,760

เงินวิทยฐานะ 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 2,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิน

265,320

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 108,480

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,920,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

531,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,302,400

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 1,198,800 2,048,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,120 24,960 45,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 50,340 145,140

เงินเดือนพนักงาน 234,960 4,147,190 7,339,310

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

92,000 170,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 69,600 36,000 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 10,000

ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บ
หนังสือ

ค่าจ้างแรงงาน 84,000 504,000 84,000 924,000 588,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
พร้อมต่ออายุโดเมน
เนม

ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ
ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่าง ๆ

ค่าติดตังโทรศัพท์

ค่าติดตังไฟฟ้า 5,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 40,000

ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียน

ค่าเบียประกัน

ค่าระวางรถบรรทุก 10,000

ค่ารังวัดทีสาธารณ
ประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 294,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000 105,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 514,600 786,600

ค่าเช่าบ้าน 10,000 366,000 601,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 14,500 29,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่ากําจัดสิงปฏิกูล 10,000

ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บ
หนังสือ 15,000 15,000

ค่าจ้างแรงงาน 504,000 840,000 3,528,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 45,000 45,000

ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์
พร้อมต่ออายุโดเมน
เนม

5,000 5,000

ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ 65,000 65,000

ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่าง ๆ 5,000 5,000

ค่าติดตังโทรศัพท์ 10,000 10,000

ค่าติดตังไฟฟ้า 5,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 40,000

ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียน 200,000 200,000

ค่าเบียประกัน 5,000 5,000

ค่าระวางรถบรรทุก 10,000

ค่ารังวัดทีสาธารณ
ประโยชน์ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียน 60,000

ค่าวารสารและสิงพิมพ์

โครงการพัฒนาการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรืองภาษีท้อง
ถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าเดินทางไปราชการ 50,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  และพวงมาลา 10,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 563,500

โครงการกําจัดลูกนํายุง
ลาย 100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา 100,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง

โครงการจัดการองค์
ความรู้ภายในองค์กร 
(Knowledge 
Management) และ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540
โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของ
ไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียน 50,000 110,000

ค่าวารสารและสิงพิมพ์ 40,000 40,000

โครงการพัฒนาการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรืองภาษีท้อง
ถิน

10,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 100,000

ค่าเดินทางไปราชการ 200,000 250,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  และพวงมาลา 10,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 563,500

โครงการกําจัดลูกนํายุง
ลาย 100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา 100,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง 300,000 300,000

โครงการจัดการองค์
ความรู้ภายในองค์กร 
(Knowledge 
Management) และ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไทย 
ประเพณีท้องถินของ
ไทยคอนสาร หมู่ที 
7-8

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

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของเทศบาล 20,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

20,000

โครงการโตไปไม่โกง 30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข 500,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน (เคลือนที) 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาล 200,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์  อปพร.

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํา
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและศึกษาดูงาน

300,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 180,000

โครงการพัฒนา
บุคลากร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของเทศบาล 20,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

20,000

โครงการโตไปไม่โกง 30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข 500,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน (เคลือนที) 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาล 200,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์  อปพร. 10,000 10,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํา 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

100,000 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและศึกษาดูงาน

300,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 180,000

โครงการพัฒนา
บุคลากร 150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

30,000

โครงการรณรงค์การ
ลดปริมาณขยะต้นทาง 20,000

โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ย
พืชสด 20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 30,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุ 150,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทางการเกษตร 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

325,450

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการแห่เทียน
พรรษาเนืองในวันเข้า
พรรษา

30,000

โครงการอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฟืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

30,000

โครงการรณรงค์การ
ลดปริมาณขยะต้นทาง 20,000

โครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ย
พืชสด 20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 30,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุ 150,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิน

40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทางการเกษตร 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

325,450

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการแห่เทียน
พรรษาเนืองในวันเข้า
พรรษา

30,000

โครงการอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับบุคลากร

โครงการอบรมธรรม
ในวันเข้าพรรษา 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนน
สะอาดและสิงแวดล้อม

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 650,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 636,200

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 18,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,000

ค่าไฟฟ้า 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 3,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับบุคลากร

40,000 40,000

โครงการอบรมธรรม
ในวันเข้าพรรษา 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าตําบลโนน
สะอาดและสิงแวดล้อม

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 780,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 15,000 245,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 255,000 275,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 636,200

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 58,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 13,000

ค่าไฟฟ้า 650,000 665,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนังทํางาน 3,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลือน 9,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

โต๊ะทํางาน 5,500 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000 60,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก
เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด  
LED ขาวดํา

5,200

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  ขาวดํา

2,600 2,600

เครืองพิมพ์เลเซอร์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุมือถือ

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอย
โข่ง 22,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
บอร์ดประชาสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 11,000 11,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลือน 22,500 31,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 5,500

โต๊ะทํางาน 5,500 11,000 33,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000 120,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000 63,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด  
LED ขาวดํา

5,200

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  ขาวดํา

2,600 7,800

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 5,200 5,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุมือถือ 60,000 60,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอย
โข่ง 22,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 30,300 30,300

จอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 13,100 13,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรัว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด

200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที 2 802,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 40,800

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.คุ้มโนนทอง  หมู่
ที 6

127,000

โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.อเนกประสงค์  
หมู่ที 1

137,400

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ  ค่าควบ
คุมงาน 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
งานเทศกาลไหมนานา
ชาติ ประเพณีผูกเสียว 
และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 
2561

20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธี งานรัฐ
พิธี ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

7,500

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรัว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสะอาด

200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที 2 802,900

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 3 40,800

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.คุ้มโนนทอง  หมู่
ที 6

127,000

โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.อเนกประสงค์  
หมู่ที 1

137,400

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ  ค่าควบ
คุมงาน 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
งานเทศกาลไหมนานา
ชาติ ประเพณีผูกเสียว 
และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 
2561

20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานพระราชพิธี งานรัฐ
พิธี ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

7,500

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2562

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
อําเภอชุมแพ ประจําปี 
2562

40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต ดวงตา  
และอวัยวะ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

10,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 868,000

อุดหนุุนโครงการจัด
งาน งานประจําปี รวม
ของดีเมืองชุมแพ 
ประจําปี 2562

60,000

รวม 13,680,500 611,520 477,500 150,000 4,198,340 887,360 2,024,000 5,997,970

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  13:25:39 หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
อําเภอชุมแพ ประจําปี 
2562

40,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนกิจกรรมการ
บริจาคโลหิต ดวงตา  
และอวัยวะ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

10,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

27,000 27,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 868,000

อุดหนุุนโครงการจัด
งาน งานประจําปี รวม
ของดีเมืองชุมแพ 
ประจําปี 2562

60,000

รวม 1,375,080 13,147,730 42,550,000

วันทีพิมพ์ : 7/9/2561  13:25:39 หน้า : 18/18
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