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เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

สวนที่  1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ของ

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



ทานประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาดอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผูบริหารเทศบาลตําบล

โนนสะอาด  จึงขอกลาวใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้

1.สถานะการคลัง

    1.1งบประมาณรายจายทั่วไป

         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีสถานะการเงิน  ดังนี้

       1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   31,385,732.29     บาท

       1.1.2 เงินสะสม  10,976,116.02       บาท

       1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม         9,531,442.29                  บาท

       1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  

               จํานวน   -  โครงการ  รวม          -           บาท

       1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน                 บาท

               จํานวน                โครงการ

       1.1.6 เงินกูคงคาง           -         บาท

2.การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ 2557   ณ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2557

   (1) รายรับจริงทั้งสิ้น    20,268,235.51     บาท  ประกอบดวย

         หมวดภาษีอากร 77,047.25        บาท

         หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 679,696.33      บาท

         หมวดรายไดจากทรัพยสิน 295,118.95      บาท

         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0 บาท

         หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 488,024.08      บาท

         หมวดรายไดจากทุน 0 บาท

         หมวดภาษีจัดสรร 10,306,215.90  บาท

         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,422,113.00    บาท

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค บาท

   (3) รายจายจริง  จํานวน     12,895,438.16       บาท ณ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ประกอบดวย

         งบกลาง 1,016,628.77    บาท

         งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 2,897,810.00    บาท

         งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวด 6,877,499.39    บาท

                            คาสาธารณูปโภค)

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558



         งบลงทุน (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 850,500.00      บาท

         งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 152,518.09      บาท

         งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,253,000.00    บาท

   (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 6,125,008.80    บาท

   (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,414,177.78    บาท

3.งบเฉพาะการ

   ประเภทกิจการ..................................กิจการ.......................................................

         ปงบประมาณ พ.ศ. ................ มีรายรับจริง.............................บาท รายจายจริง..........................บาท

กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืน จํานวน ............................... บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน ............................... บาท

กําไรสุทธิ จํานวน ............................... บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.............. จํานวน ............................... บาท

ทรัพยจํานํา จํานวน ............................... บาท



                  คําแถลงงบประมาณ 
                          ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2558 

 
                                   ทานประธานสภา ฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

                 
            บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนีค้ณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558  ดังตอไปนี้  
             1. สถานการคลัง 
            ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลโนนสะอาดไดประมาณการรายรับไว   
26,000,000 บาท (เงินรายได 17,230,000  บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล   8,770,000 บาท) ท้ังนี้ เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นัน้ คณะกรรมการกระจายอํานาจ ฯ จะตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 2 ลักษณะคือ เงินอุดหนนุท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยคณะกรรมการกระจาย
อํานาจ ฯ ไดนําเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวตัถุประสงคไปรวมกับเงินอุดหนนุท่ัวไปแลว ท้ังนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ีมท 0808.2/ว 1877 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2550และเนื่องจากในปงบประมาณ
2558 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือส่ังการดวนท่ีสุดท่ี มท.0893.3/ว1506 ลว. 26 มิ.ย.56 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในสวนของอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนไดมีการปรับเพ่ิมขึ้นจากจดัสรรใหเดก็นกัเรียนวันละ 13 
บาท/คนปรับเปนวนัละ 20 บาท/คนทําใหตองปรับงบประมาณในสวนเงินอุดหนนุเพ่ิมมากขึ้นและใน
ปงบประมาณนีค้ณะรกัษาความสงบแหงชาติไดจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคิดเปนรอย
ละ 27.80 ของรายไดสุทธิรัฐบาล หรือเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 0.43 ท้ังนี้คณะรกัษาความ
สงบแหงชาติ มีคําส่ังท่ี 55/2557 ลงวันท่ี 9 กรกฏาคม 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมการจัดสรรงบประมาณอุดหนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2558 โดย
แนวทางการจัดสรรงบประมาณใหยึดถือหลักการกระจายอํานาจท่ัวถึงและเปนธรรม โดยในสวนรายไดท่ี
เทศบาลจัดเกบ็เอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจายได
กําหนดวงเงินรายจายไว 26,000,000 บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถบริหารงานองคกรเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
และจัดการบรกิารสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาล เปน
การจัดทําแบบสมดุล (รายรับเทารายจาย) 
                 2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและในปปจจุบัน 
                 ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลจะมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบ
กับภารกิจตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ตามกฎหมายกต็าม แตเทศบาลตําบล
ก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
 
                                                                                    คณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด 



 



2.1 รายรับ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558

รายไดจัดเก็บเอง 2,487,766.00     1,527,580.00     2,260,000.00    

     หมวดภาษีอากร 73,957.00           99,180.00           80,000.00          

     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,629,447.00      586,970.00         1,275,000.00     

     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 186,178.00         207,770.00         295,000.00        

     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0 0 0

     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 598,184.00         633,660.00         610,000.00        

     หมวดรายไดจากทุน 0 0 -                  

     รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,487,766.00     1,527,580.00     2,260,000.00    

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 22,673,508.00     21,858,180.00     23,740,000.00    

สวนทองถิ่น

     หมวดภาษีจัดสรร 14,896,993.00     12,902,420.00     14,970,000.00    

     รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 14,896,993.00    12,902,420.00    14,970,000.00   

ปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,776,515.00      8,955,760.00      8,770,000.00     

     รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง 7,776,515.00     8,955,760.00     8,770,000.00    

สวนทองถิ่น

รวม 25,161,274.00    23,385,760.00    26,000,000.00   

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558

จายจากงบประมาณ

     งบกลาง 1,869,750.00      1,676,270.00     

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 7,412,480.00      7,665,020.00     

                   และคาจางชั่วคราว)

     งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,871,030.00     12,554,470.00    

                      และหมวดคาสาธารณูปโภค)

     งบลงทุน (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 1,241,500.00      2,315,900.00     

     งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 189000 105840

     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,802,000.00      1,682,500.00     

รวมจายจากงบประมาณ 23,385,760.00    26,000,000.00   

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เร่ือง

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

เร่ือง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



ดาน ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป 13,571,660.00                           

     แผนงานบริหารทั่วไป 12,553,860.00                             

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,017,800.00                               

ดานบริการชุมชนและสังคม 10,132,070.00                           

     แผนงานการศึกษา 4,526,070.00                               

     แผนงานสาธารณสุข 510,000.00                                 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 105,000.00                                 

     แผนงานเคหะและชุมชน 3,831,500.00                               

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 110,000.00                                 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,049,500.00                               

ดานการเศรษฐกิจ 620,000.00                               

     แผนงานการเกษตร 620,000.00                                 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 1,676,270.00                             

     แผนงานงบกลาง 1,676,270.00                               

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 26,000,000.00                           

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558"



แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง

รวม

งบงบกลาง

     งบกลาง
1,325,460.00

         
1,325,460.00

         

     บําเหน็จ/บํานาญ
350,810.00

            
350,810.00

            

รวม
1,676,270.00

        
1,676,270.00

        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
บริหารทั่วไป

วางแผนสถิติ
บริหารงานคลัง

รวม

งบ
และวิชาการ

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
2,624,640.00

         
0

0
2,624,640.00

         

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
3,042,040.00

         
0

1,100,240.00
         

4,142,280.00
         

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
984,830.00

            
0

357,110.00
            

1,341,940.00
         

     คาใชสอย
2,653,000.00

         
-

                      
323,000.00

            
2,976,000.00

         

     คาวัสดุ
340,000.00

            
0

151,000.00
            

491,000.00
            

     คาสาธารณู
ปโภค

852,000.00
            

0
-

                      
852,000.00

            

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

66,000.00
             

0
40,000.00

             
106,000.00

            

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0
0

0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0
0

0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
20,000.00

             
0

0
20000

รวม
10,582,510.00

       
-

                      
1,971,350.00

        
12,553,860.00

       

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
บห.ทป.เกี่ยวกับ

รวม

งบ
การรักษาความสงบ ฯ

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
-

                      
-

                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
-

                      
-

                      

     คาใชสอย
961,400.00

            
961400.00

     คาวัสดุ
-

                      
0.00

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

16,400.00
             

16,400.00
             

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
40000

40000

รวม
1,017,800.00

        
1,017,800.00

        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



แผนงานการศึกษา

งาน
บห.ทป.

รวม

งบ
เกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
435,900.00

            
435,900.00

            

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
458,490.00

            
458,490.00

            

     คาใชสอย
1,608,400.00

         
1,608,400.00

         

     คาวัสดุ
838,940.00

            
838,940.00

            

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

3,500.00
               

0

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-

                      
-

                      

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
105,840.00

            
105840

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
1075000

1,075,000.00
         

รวม
4,526,070.00

        
4,526,070.00

        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



แผนงานสาธารณ
สุข

งาน
บริการสาธารณ

สุข
รวม

งบ
และงานสาธารณ

สุขอื่น

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
-

                      
-

                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
-

                      
-

                      

     คาใชสอย
300,000.00

            
300,000.00

            

     คาวัสดุ
120,000.00

            
120,000.00

            

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

-
                      

-
                      

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
90,000.00

             
90,000.00

             

รวม
510,000.00

           
510,000.00

           

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด



แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
บห.ทป.เกี่ยวกับ

สวัสดิการสังคมและ
รวม

งบ
สังคมและสังคมสงเคราะห

สังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0
0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
-

                      
0

-
                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
-

                      
0

-
                      

     คาใชสอย
55,000.00

             
0

55,000.00
             

     คาวัสดุ
0

0
0

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

0
0

0

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0
0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0
0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
50,000.00

             
38,000.00

             
88,000.00

             

รวม
105,000.00

           
38,000.00

             
143,000.00

           

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
บห.ทป.เกี่ยวกับ

ไฟ
ฟ

าถนน
รวม

งบ
เคหะและชุมชน

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0
0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
462,200.00

            
0

462,200.00
            

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
196,300.00

            
0

196,300.00
            

     คาใชสอย
888,000.00

            
0

888,000.00
            

     คาวัสดุ
195,000.00

            
0

195,000.00
            

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

200,000.00
            

0
200,000.00

            

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-

                      
1,890,000.00

         
1,890,000.00

         

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0
0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
0

0
0

รวม
1,941,500.00

        
1,890,000.00

        
3,831,500.00

        

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
สงเสริมสนับสุน

รวม

งบ
ความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
0

0

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
0

0

     คาใชสอย
0

0

     คาวัสดุ
20,000.00

             
20000

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

0
0

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
90,000.00

             
90,000.00

             

รวม
110,000.00

           
110,000.00

           

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



แผนงานการศาสนาวัฒ
นธรรมและนันทนาการ

งาน
กีฬาและนันทนาการ

ศาสนา
รวม

งบ
และวัฒ

นธรรมทองถิ่น

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0
0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
0

0
0

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
0

0
0

     คาใชสอย
220,000.00

            
530,000.00

            
750,000.00

            

     คาวัสดุ
82,000.00

             
0

82000

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

100,000.00
            

0
100000

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0
0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0
0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
-

                      
117,500.00

            
117,500.00

            

รวม
402,000.00

           
647,500.00

           
1,049,500.00

        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



แผนงานการเกษตร

งาน
สงเสริมการเกษตร

รวม

งบงบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง)
0

0

     เงินเดือน (ฝายประจํา)
-

                      
-

                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน
-

                      
-

                      

     คาใชสอย
390,000.00

            
390,000.00

            

     คาวัสดุ
30,000.00

             
30000

     คาสาธารณู
ปโภค

0
0

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ

0
0

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง
0

0

งบรายจายอื่น

     รายจายอื่น
0

0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน
200,000.00

            
200000

รวม
620,000.00

           
620,000.00

           

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  อาศัยอํานาจตาม

ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65

 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาดและโดยการอนุมัติของนายอําเภอชุมแพ 

 ดังตอไปน้ี

ขอ 1. เทศบัญญัติน้ีเรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2. เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 26,000,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 26,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังน้ี

ดานบริหารทั่วไป 13,571,660.00     

             แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,553,860.00      

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,017,800.00        

ดานบริการชุมชนและสังคม 10,132,070.00     

            แผนงานการศึกษา 4,526,070.00        

            แผนงานสาธารณสุข 510,000.00          

            แผนงานสังคมสงเคราะห 105,000.00          

            แผนงานเคหะและชุมชน 3,831,500.00        

            แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 110,000.00          

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,049,500.00        

ดานการเศรษฐกิจ 620,000.00         

            แผนงานการเกษตร 620,000.00          

ดานการดําเนินงานอื่น 1,676,270.00       

            แผนงานงบกลาง 1,676,270.00        

26,000,000.00     

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

ยอดรวมแผนงาน

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน



ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ

รวมรายจาย 0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  ปฎิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดอนุมัติ

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี................................................

(ลงนาม)

               (นายชั้นฟา  ทีภูเวียง)

      นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด

                       เห็นชอบ

                           (ลงนาม)

                      (...............................................................)

                           นายอาทิตย  นพคุณวงศ

นายอําเภอชุมแพ  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

งบ ยอดรวม



ประมาณ
การ

รายการ
ป 2554

ป 2555
ป 2556

ป 2557
ยอดตาง

ป 2558

(%
)

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
73,910.00

               
55,000.00

              

     ภาษีบํารุงทองที่
20,870.00

               
20,000.00

              

     ภาษีปาย
4,400.00

                 
5,000.00

                

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญ
าต

-
                        

-
                

-
                       

    คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
123,700.00

             
128,000.00

            

     คาจดทะเบียนพาณ
ิชย

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ
463,270.00

             
1,147,000.00

          

     คาปรับการผิดสัญ
ญ

า

     คาใบอนุญ
าตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

     คาใบอนุญ
าตอื่น ๆรวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญ

าต

หมวดรายไดจากทรัพ
ยสิน

     ดอกเบี้ย
207,770.00

             
295,000.00

            

รวมหมวดรายไดจากทรัพ
ยสิน

รายรับจริง

รายงานประมาณ
การรายรับ

ประจําปงบประมาณ
 พ

.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน



ประมาณ
การ

รายการ
ป 2554

ป 2555
ป 2556

ป 2557
ยอดตาง

ป 2558

(%
)

หมวดรายไดจากสาธารณ
ูปโภคและการพ

าณ
ิชย

0

     ไมไดประมาณ
การไว

0

รวมหมวดรายไดจากสาธารณ
ูปโภคและการพ

าณ
ิชย

0

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     คาขายแบบแปลน
55,970.00

               
127,000.00

            

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
577,690.00

             
483,000.00

            

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทุน
0

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
0

รวมหมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน
5,875,970.00

           
7657000

     ภาษีมูลคาเพิ่ม  1 ใน 9
2,877,190.00

         
3,145,000.00

        

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ
60,410.00

             
90,000.00

            

     ภาษีสุรา
1,114,010.00

         
1,115,000.00

        

     ภาษีสรรพสามิต
2,589,100.00

         
2,500,000.00

        

     คาภาคหลวงแร
14,510.00

             
23,000.00

            

     คาภาคหลวงปโตรเลียม
371,230.00

           
440,000.00

          

     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ

รายรับจริง



ประมาณ
การ

รายการ
ป 2554

ป 2555
ป 2556

ป 2557
ยอดตาง

ป 2558

(%
)

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

     กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
8,955,760.00

         
8,770,000.00

        

และภารกิจถายโอน

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด
23,385,760.00

      
26,000,000.00

     

รายรับจริง







 



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

   งบกลาง

     หมวดงบกลาง

          ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
22,670.00

             

ประเภทเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
10,000.00

             

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ
37,790.00

             

          ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
120,000.00

           

          ประเภทสํารองจาย
471,150.00

           
1,000,000.00

        

          ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
412,000.00

           
135,000.00

           

รวมหมวด
883,150.00

         
1,325,460.00

       

     บําเหน็จ/บํานาญ

           ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
144,300.00

           
344,600.00

           

                     ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

ประเภทเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.)
5,600.00

              
6210

รวมหมวด
149,900.00

         
350,810.00

          

รวมงบ
1,033,050.00

       
1,676,270.00

       

รวมงาน
1,033,050.00

       
1,676,270.00

       

รวมแผนงาน
1,033,050.00

       
1,676,270.00

       

รายงานประมาณ
การรายจาย

ประจําปงบประมาณ
 พ

.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแกน

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

   งบบุคลากร

     หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว

     เงินเดือน(ฝายการเมือง)

          ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
514,080.00

           
695,520.00

           

          ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
42,120.00

            
120,000.00

           

                    นายก/รองนายก

          ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
42,120.00

            
120,000.00

           

          ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
86,400.00

            
198,720.00

           

                    นายกเทศมนตรี นายก อบต.

          ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
1,713,600.00

        
1,490,400.00

        

รวมหมวด
2,398,320.00

       
2,624,640.00

       

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน
1,752,240.00

        
2,201,160.00

        

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
286,440.00

           
10,000.00

             

          ประเภทเงินประจําตําแหนง
218,400.00

           
218,400.00

           

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
389,760.00

           
470,640.00

           

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
170,000.00

           
141,840.00

           

รวมหมวด
2,816,840.00

       
3,042,040.00

       

รวมงบ
5,215,160.00

       
5,666,680.00

       

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาตอบแทน

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
582,060.00

           
667,830.00

           

           ประโยชนแก อปท.

          ประเภทคาเชาบาน
177,600.00

           
222,000.00

           

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
40,000.00

            
40,000.00

             

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
50,000.00

            

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
55,000.00

            
55,000.00

             

    รวมหมวด
904,660.00

         
984,830.00

          

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
400,000.00

           
420,000.00

           

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
130,000.00

           
60,000.00

             

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

          ที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่น ๆ

 -คาใชจายในการจัดงานโครงการรัฐพิธีตางๆ
40,000.00

             

  -คาใชจายในโครงการพัฒ
นาบุคลากร

150,000.00
           

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
100,000.00

           
250,000.00

           

               -คาใชจาย ของขวัญ
 ของรางวัล เงินรางวัล

15,000.00
            

15,000.00
             

             -คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ
1,014,000

1,428,000.00
        

               -คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้ง
350,000

100,000.00
           

  - คาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะ
100,000.00

           

               -คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา
20,000.00

            
20,000.00

             

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

               ประเภทบํารุงรักษาและซอมแซม
70,000.00

            
70,000.00

             

รวมหมวด
2,099,000.00

       
2,653,000.00

       

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน
70,000.00

            
70,000.00

             

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
20,000.00

            
20,000.00

             

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
30,000.00

            
30,000.00

             

          ประเภทเชื้อเพลิงและหลอลื่น
150,000.00

           
150,000.00

           

          ประเภทวัสดุโฆษณ
าและเผยแพร

20,000.00
            

20,000.00
             

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
50,000.00

            
50,000.00

             

รวมหมวด
340,000.00

         
340,000.00

          

    หมวดคาสาธารณู
ปโภค

          ประเภทคากระแสไฟฟา
500,000.00

           
700,000.00

           

          ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
12,000.00

            
12,000.00

             

          ประเภทคาบริการไปรษณ
ีย

20,000.00
            

20,000.00
             

          ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
120,000.00

           
120,000.00

           

รวมหมวด
652,000.00

         
852,000.00

          

รวมงบ
3,995,660.00

       
4,829,830.00

       

งบลงทุน

     หมวดคาครุภัณ
ฑ



ประเภทคาครุภัณ
ฑคอมพิวเตอร

40,000.00
             

ประเภทคาครภัณ
ฑงานบานงานครัว

26,000.00
             

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

          ประเภทครุภัณ
ฑสํานักงาน

108,000.00
           

          ประเภทครุภัณ
ฑโฆษณ

าและเผยแพร
30,000.00

            

          ประเภทครุภัณ
ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

82,000.00
            

รวมหมวด
220,000.00

         
66,000.00

           

รวมงบ
220,000.00

         
66,000.00

           

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
115,000.00

           
20,000.00

             

รวมหมวด
115,000.00

         
20,000.00

           

รวมงบ
115,000.00

         
20,000.00

           

รวมงาน
9,545,820.00

       
10,582,510.00

      

งานบริหารงานคลัง

   งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน
525,600.00

         
637,680.00

         

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
98,760.00

          
8,000.00

            

          ประเภทเงินประจําตําแหนง
42,000.00

            
42,000.00

             

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
242,160.00

           
369,960.00

           

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
88,680.00

            
42,600.00

             

รวมหมวด
997,200.00

         
1,100,240.00

       

รวมงบ
997,200.00

         
1,100,240.00

       

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

     คาตอบแทน

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
192,000.00

           
251,910.00

           

                   ประโยชนแก อปท.

          ประเภทคาเชาบาน
55,200.00

            
55,200.00

             

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
10,000.00

            
10,000.00

             

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
40,000.00

            

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
40,000.00

            
40,000.00

             

รวมหมวด
337,200.00

         
357,110.00

          

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
149,000.00

           

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
165,000.00

           
233,000.00

           

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมลักษณ
ะรายจายหมวดอื่นๆ

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
50,000.00

            
50,000.00

             

   -คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10,000.00

             

          ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
30,000.00

            
30,000.00

             

รวมหมวด
394,000.00

         
323,000.00

          

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน
40,000.00

            
80,000.00

             

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
30,000.00

            
30,000.00

             

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
5,000.00

              
5,000.00

              

          ประเภทวัสดุโฆษณ
าและเผยแพร

26,000.00
            

26,000.00
             

          ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
10,000.00

            
10,000.00

             

รายจายจริง
ประมาณ

การ
รายการ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

รวมหมวด
111,000.00

         
151,000.00

          

รวมงบ
842,200.00

         
831,110.00

          

งบลงทุน

คาครภัณ
ฑ

ประเภทคาครุภัณ
ฑคอมพิวเตอร

40,000.00
             

รวมหมวด
40,000.00

           

รวมงบ
40,000.00

           

รวมงาน
1,971,350.00

       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพ
ลเรือนและระวังอัคคีภัย

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
854,830.00

           

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
30,000.00

            

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่นๆ

    -คาใชจายศูนยอปพร.ตําบลโนนสะอาด
911,400.00

           

    -คาใชจายในโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป
50,000.00

             

รวมหมวด
884,830.00

         
961,400.00

          

รวมงบ
884,830.00

         
961,400.00

          

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ
ะประโยชน

40,000.00
             

รวมหมวด
40,000.00

             

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

งบลงทุน

คาครภัณ
ฑ



ประเภทครุภัณ
ฑ

งานบานงานครัว
14,000.00

             

ประเภทครุภัณ
ฑ

สํานักงาน
2,400.00

              

รวมหมวด
16,400.00

           

รวมงบ
16,400.00

             

รวมงาน
884,830.00

         
1,017,800.00

       

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

   งบบุคลากร

     หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน
286,400.00

           
270,900.00

           

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
82,560.00

            

          ประเภทเงินประจําตําแหนง
42,000.00

            
42,000.00

             

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
190,200.00

           
33,000.00

             

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
90,000.00

             

รวมหมวด
601,160.00

         
435,900.00

          

รวมงบ
601,160.00

         
435,900.00

          

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาตอบแทน

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน ประโยชนแก อปท
273,800.00

           
377,490.00

           

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

          ประเภทคาเชาบาน
36,000.00

            
36,000.00

             

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
15,000.00

            
15,000.00

             

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
30,000.00

            
30,000.00

             

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
30,000.00

            

รวมหมวด
384,800.00

         
458,490.00

          

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
66,000.00

            
66,000.00

             

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
290,000.00

           

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
.

                   ที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่น ๆ

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
50,000.00

            
50,000.00

             

               -คาจางเหมาบุคคลภายนอก
234,000.00

           
252,000.00

           

               -คาอาหารกลางวันศูนยเด็กบานโนนสะอาด
610,400.00

           
593,600.00

           

               -คาอาหารกลางวันศูนยวัดบูรพาภิรมย
347,200.00

           
296,800.00

           

               -โครงการบัณ
ฑิตนอย

10,000.00
             

               -โครงการวันเด็กแหงชาติ
100,000.00

           

               -โครงการประเพณ
ีบุญ

บั้งไฟ
10,000.00

             

               -โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียน
50,000.00

             

               -โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนฯ
40,000.00

             

               -โครงการสงเสริมจริยธรรมฯ
40,000.00

             

               -โครงการกีฬาสีสัมพันธ(ศูนยเด็ก)
10,000.00

             

               -โครงการบุญ
มหาชาติ

10,000.00
             

               -โครงการจัดงานประเพณ
ีตรุษไทย ฯ

20,000.00
             

ประมาณ
การ

รายการ
รายจายจริง
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ยอดตาง (%
)

ป 2558

               -โครงการปฏิบัติธรรมประจําปตําบลโนนสะอาด
20,000.00

             

               -โครงการอบรมใหความรูแกนักเรียนในพื้นที่ฯ
30,000.00

             

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
10,000.00

            
10,000.00

             

รวมหมวด
1,607,600.00

       
1,608,400.00

       

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน
30,000.00

            
30,000.00

             

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
861,140.00

           
793,940.00

           

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
15,000.00

            
15,000.00

             

รวมหมวด
906,140.00

         
838,940.00

          

รวมงบ
2,898,540.00

       
2,905,830.00

       

งบรายจายอื่น

ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณ
รายจายเฉพ

าะโครงการอื่น
189,000.00

         
105,840.00

          

รวมหมวด
189,000.00

         
105,840.00

          

รวมงบ
189,000.00

         
105,840.00

          

งบลงทุน

     หมวดคาครุภัณ
ฑ



          ประเภทครุภัณ
ฑสํานักงาน

3,500.00
              

3,500.00
              

รวมหมวด
3,500.00

              
3,500.00

              

รวมงบ
3,500.00

              
3,500.00

              

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ
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ยอดตาง (%
)
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งบเงินอุดหนุน

        เงินอุดหนุนสวนราชการ
1,156,000.00

       
1,075,000.00

       

รวมหมวด
1,156,000.00

       
1,075,000.00

       

รวมงบ
1,156,000.00

       
1,075,000.00

       

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
200,000.00

           

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

                   ที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่น ๆ

               -คาใชจายโครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณ
สุข

300,000.00
           

รวมหมวด
200,000.00

         
300,000.00

          

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
120,000.00

           
120,000.00

           

รวมหมวด
120,000.00

         
120,000.00

          

รวมงบ
320,000.00

         
420,000.00

          

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ
ประโยชน

60,000.00
            

90,000.00
             

รวมหมวด
60,000.00

           
90,000.00

           

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ
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รวมงบ
60,000.00

           
90,000.00

           

รวมงาน
380,000.00

         
510,000.00

          

รวมแผนงาน
380,000.00

         
510,000.00

          

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินการ

คาใชสอย

     รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิ
ธีการ

8,000.00
              

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่นๆ

55,000.00
             

รวมหมวด
8,000.00

             
55,000.00

           

รวมงบ
8,000.00

             
55,000.00

           

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ
38,000.00

           
50,000.00

           

รวมหมวด
38,000.00

           
50,000.00

           

รวมงบ
38,000.00

           
50,000.00

           

รวมแผนงาน
46,000.00

           
105,000.00

          

รายจายจริง
ประมาณ

การ
รายการ
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ยอดตาง (%
)

ป 2558

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

   งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน
378,120.00

         
282,600.00

         

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
70,800.00

          
5,000.00

            

          ประเภทเงินประจําตําแหนง
42,000.00

            
42,000.00

             

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
64,080.00

            
114,600.00

           

          ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
43,960.00

            
18,000.00

             

รวมหมวด
598,960.00

         
462,200.00

          

รวมงบ
598,960.00

         
462,200.00

          

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท.
96,800.00

          
99,300.00

         

คาอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
20,000.00

          
20,000.00

         

คาเชาบาน
62,000.00

          
62,000.00

         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
15,000.00

          
15,000.00

         

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
20,000.00

          

รวมหมวด
213,800.00

        
196,300.00

        

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
30,000.00

         
30,000.00

         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่นๆ

   -คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติราชการ
78,000.00

         
168,000.00

        

   -คาเดินทางไปราชการ
30,000.00

         
30,000.00

         

รายจายประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
460,000.00

        
660,000.00

        

รวมหมวด
598,000.00

        
888,000.00

        

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน
30,000.00

            
50,000.00

         

          ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
50,000.00

            
50,000.00

             

          ประเภทวัสดุกอสราง
100,000.00

           

          ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
30,000.00

            
30,000.00

             

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
25,000.00

            
25,000.00

             

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
30,000.00

            
30,000.00

             

          ประเภทวัสดุโฆษณ
าและเผยแพร

10,000.00
            

10,000.00
             

รวมหมวด
275,000.00

         
195,000.00

          

รวมงบ
1,086,800.00

       
462,200.00

          

งบลงทุน

     หมวดคาครุภัณ
ฑ



          ประเภทครุภัณ
ฑสํานักงาน

188,000.00
           

200,000.00
           

          ประเภทครุภัณ
ฑกีฬา

100,000.00
           

รวมหมวด
288,000.00

         
200,000.00

          

รวมงบ
288,000.00

         
200,000.00

          

รวมงาน
1,973,760.00

       
1,941,500.00

       



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)
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งานไฟ
ฟ

าถนน

งบลงทุน

     หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

          ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณ
ูปการ

               - โครงการกอสรางถนนคสล. ม.3
211,000.00

           

               - คากอสรางถนน คสล. ม.4
128,000.00

           

               - คากอสรางถนน คสล. ม.9
161,000.00

           

               - คากอสรางรางระบายน้ํา ม.8
150,000.00

           

               - โครงการเสียงตามสาย ม.5
80,000.00

            

               - โครงการคลองสงน้ําดาดคอนกรีต หมู 2
340,000.00

           

               - โครงการกอสรางถนนคสล. ม. 3
310,000.00

           

               - โครงการกอสรางถนนคสล. ม. 4
190,000.00

           

               - โครงการขุลอกคลองสงน้ําหมู 7
100,000.00

           

               - โครงการกอสรางรางระบายน้ําเสีย ม. 8
200,000.00

           

               - โครงการกอสรางถนนคสล.หมูที่ 6
100,000.00

           

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

               - โครงการปรับปรุงไหลทาง หมู 1
250,000.00

           

               - โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตร หมู 9
200,000.00

           

               - โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒ
นาเด็กเล็กบานโนนสะอาด

100,000.00
           

               - โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒ
นาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย

100,000.00
           

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ
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ยอดตาง (%
)
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รวมหมวด
730,000.00

           
1,890,000.00

        

รวมงบ
730,000.00

           
1,890,000.00

        

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
100,000.00

           

รวมหมวด
100,000.00

         

รวมงบ
100,000.00

         

รวมงาน
830,000.00

         
1,890,000.00

       

รวมแผนงาน
2,803,760.00

       
3,831,500.00

       

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาใชสอย

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
83,000.00

            

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่นๆ

20,000.00
             

รวมหมวด
83,000.00

           
20,000.00

           

รวมงบ
83,000.00

           
20,000.00

           

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
55,000.00

            
90,000.00

             

รวมหมวด
55,000.00

           
90,000.00

           

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ
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รวมงบ
83,000.00

           
90,000.00

           

รวมงาน
138,000.00

         
110,000.00

          

รวมแผนงาน
138,000.00

         
110,000.00

          

แผนงานการศาสนาวัฒ
นธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
220,000.00

           

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่น ๆ

  -คาใชจายในการโครงการจัดการแขงขันกีฬา
220,000.00

           

รวมหมวด
220,000.00

           
220,000.00

           

         คาวัสดุ

ประเภทวัสดุกีฬา
82,000.00

            
82,000.00

             

รวมหมวด
82,000.00

           
82,000.00

           

รวมงบ
302,000.00

         
302,000.00

          

งบลงทุน

     คาครุภัณ
ฑ



คาครุภัณ
ฑกีฬา

100,000.00
          

รวมหมวด
100,000.00

          

รวมงบ
100,000.00

          

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ
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งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
82,000.00

            

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ
ประโยชน

70,000.00
            

รวมหมวด
152,000.00

         

รวมงบ
152,000.00

         
402,000.00

          

รวมงาน
402,000.00

          

งานศาสนาวัฒ
นธรรมทองถิ่น

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
230,000.00

           

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่น ๆ

  -โครงการจัดกิจกรรมในงานวันเขาพรรษา
20,000.00

             

  -โครงการเขาวัดฟงพระสวดมนตในวันพระขวงเขาพรรษาฯ
10,000.00

             

  -โครงการสงเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

10,000.00
             

  -โครงการทําบุญ
ตักบาตร

10,000.00
             

  -โครงการทําบุญ
วันออกพรรษา

50,000.00
             

  -โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและสืบสานประเพณ
ีฯ

130,000.00
           

  -โครงการจัดงานวันลอยกระทง
300,000.00

           

รวมหมวด
230,000.00

         
530,000.00

          

รวมงบ
530,000.00

          

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ
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     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
87,500.00

             

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ
ประโยชน

30,000.00
             

รวมหมวด
117,500.00

          

รวมงบ
117,500.00

          

รวมงาน
647,500.00

          

รวมแผนงาน
1,049,500.00

       

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

    คาใชสอย

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
190,000.00

           

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณ
ะรายจายหมวดอื่นๆ

  -โครงการจัดสรางบออนุบาลลูกปลาวัยออน
100,000.00

           

  -โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองฯ
50,000.00

             

  -โครงการจัดทําเรือนเพาะชําเพื่อสงเสริมการปลูกพืชฯ
40,000.00

             

  -โครงการอบรมเกษตรกร(การดูแลและซอมแซมเครื่องจักรขนาดเล็ก
30,000.00

             

  -โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
30,000.00

             

  -โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัชบา
30,000.00

             

  -โครงการสํารวจขอมูลเกษตรกรและแผนพัฒ
นาการเกษตรฯ

10,000.00
             

  -โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน
100,000.00

           

รวมหมวด
190,000.00

           
390,000.00

           

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ป 2554
ป 2555

ป 2556
ป 2557

ยอดตาง (%
)

ป 2558

          คาวัสดุ

          วัสดุการเกษตร
30,000.00

            
30,000.00

             

รวมหมวด
30,000.00

           
30,000.00

           

รวมงบ
420,000.00

          

  งบเงินอุดหนุน            

เงินอุดหนุนสวนราชการ
126,000.00

           
200,000.00

           

รวมหมวด
126,000.00

           
200,000.00

           

รวมงบ
126,000.00

           
200,000.00

           

รวมแผนงาน
454,000.00

         
620,000.00

          

รายการ
รายจายจริง

ประมาณ
การ



ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 26,000,000     บาท

แยกเปน…

หมวดภาษีอากร รวม 80,000             บาท

           ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 55,000             บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

          ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 20,000             บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

         ภาษีปาย จํานวน 5,000               บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม 1,275,000        บาท

        คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปท่ีผานมา

        คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 128,000           บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

        คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปท่ีผานมา

        คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 1,147,000         บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

        คาปรับการผิดสัญญา จํานวน บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

        คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

        คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 295,000           บาท

       ดอกเบี้ย จํานวน 295,000           บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม บาท

ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากไมมีกิจการพาณิชยและสาธารณูปโภค บาท

รายไดจัดเก็บเอง

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558"



หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 610,000           บาท

      คาขายแบบแปลน จํานวน 127,000           บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

      รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 483,000           บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากทุน รวม บาท

ไมไดประมาณการ บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,970,000       บาท

      ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน จํานวน 7,657,000         บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

      ภาษีมูลคาเพ่ิม  1/9 จํานวน 3,145,000         บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา 

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000             บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

      ภาษีสุรา จํานวน 1,115,000         บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

     ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000         บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

      คาภาคหลวงแร จํานวน 23,000             บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

      คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 440,000           บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน บาท

ไมไดประมาณการไว

      คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน บาท

ไมไดประมาณการไว

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,770,000        บาท

      เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน จํานวน 8,770,000         บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558"



แผนงาน งบประมาณ
แผนงานงบกลาง 1,676,270                                               
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,582,510                                            
แผนงานสรางความเขมแข็ง 110,000                                                  
แผนงานคลัง 1,971,350                                               
แผนงานรักษาความสงบ 1,017,800                                               
แผนงานการศึกษา 4,526,070                                               
แผนงานสาธารณสุข 510,000                                                  
แผนงานเคหะและชุมชน 3,831,500                                               
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 1,049,500                                               
แผนงานการเกษตร 620,000                                                  
แผนงานสังคมสงเคราะห 105,000                                                  
รวม 26,000,000                                            26,000,000         



-            



แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
รวม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

รักษาความ
การศึกษา

สาธารณ
สุข

สังคม
เคหะและ

สรางความ
ศาสนา

การเกษตร

สงบภายใน
สงเคราะห

ชุมชน
เขมแข็ง

วัฒ
นธรรมฯ

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
22,670

         
22,670

          

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
10,000

         
10,000

          

เบี้ยยังชีพคนพิการ
37,790

         
37,790

          

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
120,000

       
120,000

         

สํารองจาย
1,000,000

     
1,000,000

      

รายจายตามขอผูกพัน
135,000

       
135,000

         

บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบ กบท.

344,600
       

344,600
         

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา
6,210

          
6,210

            

งบบุคลากร
เงินเดือน

เงินเดือนนายก/รองนายก
695,520

          
695,520

         

(ฝายการเมือง)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก ฯ

120,000
          

120,000
         

เทศบัญ
ญ

ัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ

 พ
.ศ.2558

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

(ฝายการเมือง)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก ฯ

120,000
          

120,000
         

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
120,000

          
120,000

         

เงินคาตอบแทนเลขานุการ ฯ
198,720

          
198,720

         

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
1,490,400

        
1,490,400

      

เงินเดือน
เงินเดือนพนักงาน

2,838,840
        

270,900
      

282,600
      

3,392,340
      

(ฝายประจํา)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

18,000
            

-
            

5,000
         

23,000
          

เงินประจําตําแหนง
260,400

          
42,000

        
42,000

        
344,400

         

คาตอบแทนพนักงานจาง
840,600

          
33,000

        
114,600

      
988,200

         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
184,440

          
90,000

        
18,000

        
292,440

         

งบดําเนิน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน ฯ
919,740

          
377,490

      
99,300

        
1,396,530

      

งาน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

95,000
            

15,000
        

20,000
        

130,000
         

คาเชาบาน
277,200

          
36,000

        
62,000

        
375,200

         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
50,000

            
30,000

        
15,000

        
95,000

          

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
-

                
-

            
-

            
-

               

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

653,000
          

66,000
        

30,000
        

749,000
         

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
60,000

            
60,000

          

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ฯ

 (1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
300,000

          
50,000

        
30,000

        
380,000

         



แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
รวม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

รักษาความ
การศึกษา

สาธารณ
สุข

สังคม
เคหะและ

สรางความ
ศาสนา

การเกษตร

สงบภายใน
สงเคราะห

ชุมชน
เขมแข็ง

วัฒ
นธรรมฯ

งบดําเนิน
คาใชสอย

 (2คาใชจายในโครงการรัฐพิธีตางๆ
40,000

            
40,000

          

งาน
 (3)โครงการพัฒ

นาบุคลากร
150,000

          
150,000

         

 (4คาจางเหมาบุคคลภายนอก
1,428,000

        
168,000

      
1,596,000

      

 (5)คาพวงมาลัย ชอดอกไมและพวงมาลา
20,000

            
20,000

          

 (6)คาของขวัญ
 ของรางวัล เงินรางวัล

15,000
            

15,000
          

 (7)โครงการจัดการเลือกตั้ง
100,000

          
100,000

         

 (8)โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล
100,000

          
100,000

         

 (9)โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อจัด
20,000

        
20,000

          

ทําแผนชุมชนและแผนพัฒ
นาตําบลสามป

 (10)คาใชจายศูนยอปพร.ตําบลโนนสะอาด
911,400

        
911,400

         

 (11)โครงการสรางความปรองดองฯ
50,000

          
50,000

          

 (12)คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็กบาน
593,600

      
593,600

         

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

 (12)คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็กบาน
593,600

      
593,600

         

โนนสะอาด

 (13)คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็กวัด
296,800

      
296,800

         

บูรพาภิรมย

 (14)คาจางเหมาบุคคลภายนอก
252,000

      
252,000

         

 (15)โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ
100,000

      
100,000

         

 (16)โครงการบัณ
ฑิตนอย

10,000
        

10,000
          

 (17)โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
50,000

        
50,000

          

ชวงปดภาคเรียน

(18)โครงการประเพณ
ีบุญ

บั้งไฟ
10,000

        
10,000

          

(19) โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนฯ
40,000

        
40,000

          

(22) โครงการสงเสริมจริยธรรมฯ
40,000

        
40,000

          

(21) โครงการกีฬาสีสัมพันธ(ศูนยเด็ก)
10,000

       
10,000

          

(22) โครงการบุญ
มหาชาติ

10,000
       

10,000
          

(23) โครงการปฏิบัติธรรมประจําปฯ
20,000

       
20,000

          

(24) โครงการประเพณี
ตรุษไทยฯ

20,000
       

20,000
          



แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
รวม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

รักษาความ
การศึกษา

สาธารณ
สุข

สังคม
เคหะและ

สรางความ
ศาสนา

การเกษตร

สงบภายใน
สงเคราะห

ชุมชน
เขมแข็ง

วัฒ
นธรรมฯ

(25) โครงการอบรมใหความรูแกนักเรียนฯ
30,000

       
30,000

          

(26) โครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณ
สุข

300,000
     

300,000
         

(27) โครงการสรางคุณ
คาภูมิปญ

ญ
าผูสูงอายุ

25,000
       

25,000
          

(28) โครงการฝกอบรมและพัฒ
นาอาชีพ

30,000
       

30,000
          

(29)โครงการจัดสรางบออนุบาลวัยออน
100,000

   
100,000

         

(30)โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง
50,000

     
50,000

          

(31)โครงการจัดทําเรือนเพาะชําฯ
40,000

     
40,000

          

(32)โครงการอบรมเกษตรกรฯ
30,000

     
30,000

          

(33)อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
30,000

     
30,000

          

(34)โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
30,000

     
30,000

          

(35)โครงการสํารวจขอมูลเกษตรกรฯ
10,000

     
10,000

          

(36)โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน
100,000

   
100,000

         

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

(36)โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน
100,000

   
100,000

         

(37)คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬา
220,000

     
220,000

         

(38)คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาฯ
530,000

     
530,000

         

(39)โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี
10,000

          
10,000

          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
100,000

          
10,000

        
660,000

      
770,000

         

งบดําเนิน
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน
150,000

          
30,000

        
50,000

        
230,000

         

งาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

50,000
        

50,000
          

วัสดุงานบานงานครัว
20,000

            
20,000

          

อาหารเสริม (นม)
793,940

      
793,940

         

วัสดุการเกษตร
30,000

     
30,000

          

วัสดยานพาหนะและขนสง
35,000

            
30,000

        
65,000

          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
160,000

          
30,000

        
190,000

         

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
120,000

      
120,000

         

วัสดุโฆษณ
าและเผยแพร

46,000
            

10,000
        

56,000
          

วัสดุกีฬา
82,000

        
82,000

          

วัสดุคอมพิวเตอร
80,000

            
15,000

        
25,000

        
120,000

         



แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
รวม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

รักษาความ
การศึกษา

สาธารณ
สุข

สังคม
เคหะและ

สรางความ
ศาสนา

การเกษตร

สงบภายใน
สงเคราะห

ชุมชน
เขมแข็ง

วัฒ
นธรรมฯ

คาสาธารณู
ปโภค

คาไฟฟา
700,000

          
700,000

         

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
12,000

            
12,000

          

คาบริการโทรศัพท
-

                

คาบริการไปรษณี
ย

20,000
            

20,000
          

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
120,000

          
120,000

         

งบลงทุน
คาครุภัณ

ฑ
ครุภัณ

ฑสํานักงาน

 (1) จัดซื้อเกาอี้
3,500

         
3,500

            

 (2) พัดลมติดผนัง
2,400

           
2,400

            

 (3) จัดซื้อเต็นท เกาอี้ โตะ หมู 5
100,000

      
100,000

         

 (4) จัดซื้อเต็นท เกาอี้ โตะ หมู 8
100,000

      
100,000

         

ครุภัณ
ฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณ
ฑงานบานงานครัว

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

ครุภัณ
ฑงานบานงานครัว

 (1) เครื่องทําน้ําเย็น-น้ํารอน
26,000

            
14,000

          
40,000

          

ครุภัณ
ฑคอมพิวเตอร

 (1) คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
80,000

            
80,000

          

ครุภัณ
ฑ

กีฬา

(1)จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
100,000

      
100,000

         

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ
ฑ

งบลงทุน
คาที่ดินและ

คากอสรางสิ่งสาธารณู
ปโภค

สิ่งกอสราง
 (1) คลองสงน้ําดาดคอนกรีต หมู 2

340,000
      

340,000
         

 (2) ถนน คสล. หมู 3
310,000

      
310,000

         

 (3) ถนน คสล. หมู 4
190,000

      
190,000

         

 (4) ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 7
100,000

      
100,000

         

 (5) รางระบายน้ําเสีย หมู 8
200,000

      
200,000

         

 (6) ถนน คสล. หมู 6
100,000

      
100,000

         

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง



แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
รวม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

รักษาความ
การศึกษา

สาธารณ
สุข

สังคม
เคหะและ

สรางความ
ศาสนา

การเกษตร

สงบภายใน
สงเคราะห

ชุมชน
เขมแข็ง

วัฒ
นธรรมฯ

(1)ปรับปรุงไหลทาง หมู 1
250,000

      
250,000

         

(2)ปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตร หมู 9
200,000

      
200,000

         

(3)ปรับปรุงซอมแซมศพด.บานโนนสะอาด
100,000

      
100,000

         

(4)ปรับปรุงซอมแซมศพด.วัดบูรพาภิรมย
100,000

      
100,000

         

งบเงิน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุน
 (1) อ.ชุมแพ ยาเสพติด

40,000
        

40,000
          

 (2) จังหวัด ยาเสพติด
30,000

        
30,000

          

 (3) สถานีตํารวจภูธร ปองกันยาเสพติด
20,000

        
20,000

          

 (4) อาหารกลางวัน ร.ร.บานโนนบุรุษ
464,000

      
464,000

         

 (5) อาหารกลางวัน ร.ร.บานโนนลาน
324,000

      
324,000

         

 (6) อาหารกลางวัน ร.ร.บานเหมือดแอฯ
272,000

      
272,000

         

 (7) ร.ร.บานโนนบุรุษ ยาเสพติด
5,000

         
5,000

            

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

 (7) ร.ร.บานโนนบุรุษ ยาเสพติด
5,000

         
5,000

            

 (8) ร.ร.บานโนนลาน ยาเสพติด
5,000

         
5,000

            

 (9) ร.ร.บานเหมือดแอ  ยาเสพติด
5,000

         
5,000

            

 (10)อุดหนุนสํานักงานเกษตร
200,000

   
200,000

         

 (11) อ.ชุมแพ งานกาชาดประจําป
60,000

        
60,000

          

 (12) อ.ชุมแพ จัดงานรัฐพิธี งานพิธี
7,500

          
7,500

            

 (13) ศูนยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ผูปวยเอดส
40,000

        
40,000

          

 (14) อ.ชุมแพ บริจาคโลหิต
10,000

        
10,000

          

 (15) อ.ชุมแพ งานเทศกาลไหม
20,000

        
20,000

          

งบเงิน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุน
 (1) อุดหนุน อสม. สําหรับพัฒ

นางาน
90,000

       
90,000

          

สาธารณ
สุขมูลฐาน

อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ
ะประโยชน

 (1)อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานอ.ชุมแพ
40,000

          
40,000

          

(2)อุดหนุนสภาวัฒ
นธรรมในการศึกษาดูงานฯ

30,000
        

30,000
          

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

อุดหนุนอบต.หนองเขียด
20,000

            
20,000

          



แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน

แผนงาน
รวม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

รักษาความ
การศึกษา

สาธารณ
สุข

สังคม
เคหะและ

สรางความ
ศาสนา

การเกษตร

สงบภายใน
สงเคราะห

ชุมชน
เขมแข็ง

วัฒ
นธรรมฯ

งบเงิน
รายจายอื่น

ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณ
รายจาย

รายจายอื่น
เฉพาะโครงการอื่น

(1)คาอาหารกลางวัน ศูนยเด็กคายร.8 พัน 2
78,400

        
78,400

          

(2) คาอาหารเสริมนมศุนยเด็กคายร.8พัน 2
27,440

        
27,440

          

รวม
1,676,270

    
12,553,860

     
1,017,800

     
4,526,070

   
510,000

     
105,000

     
3,831,500

   
110,000

     
1,049,500

   
620,000

  
26,000,000

     

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย



            ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  26,000,000  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 แยกเปน....

ก งานงบกลาง รวม 1,676,270      บาท แยกเปน.....

     งบกลาง รวม 1,676,270      บาท แยกเปน.....

          1.หมวดรายจายงบกลาง รวม 1,676,270      บาท แยกเปน.....

          1.1งบกลาง รวม 1,325,460      บาท แยกเปน.....

1.1.1ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 22,670            บาท

          -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง คาตอบแทนพนักงานจาง/เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 

1.1.2ประเภทเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ต้ังไว 10,000            บาท

           -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดตามหลักเกณฑของราชการและมีสิทธิได

รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

1.1.3ประเภทเงินสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการ ต้ังไว 37,790            บาท

           -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดตามหลักเกณฑของราชการและมีสิทธิได

รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ

1.1.4ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ต้ังไว 120,000          บาท

          -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เดือนละ 500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548

1.1.5ประเภทสํารองจาย ต้ังไว 1,000,000        บาท

          -เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

1.1.6ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 135,000          บาท

         -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามสัดสวนเงินสมทบ

เทศบาลขนาดเล็ก สมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาหลักสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน        

          1.2บําเหน็จ/บํานาญ รวม 350,810         บาท

1.2.1ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 344,600          บาท

          -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2536 

ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให

1.2.2 ประเภทเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) ต้ังไว 6,210              บาท

        -เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา(กสจ.)ในอัตรารอยละ 3

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



******************************************************



งานบริหารท่ัวไป รวม 10,582,510    บาท แยกเปน...

       ก. งบบุคลากร รวม 5,666,680      บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640      บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว 695,520        บาท แยกเปน...

1.ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว 695,520         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแก นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท /รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆละ 15,180 บาท/เดือน

/เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว 120,000        บาท

2.ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว 120,000         บาท
         -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆละ

 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก ตั้งไว 120,000        บาท

3.เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว 120,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท รองนายกจํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี ตั้งไว 198,720        บาท

4.ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว 198,720         บาท
         -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการ นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตั้งไว 1,490,400      บาท

5.ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตั้งไว 1,490,400       บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท/รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท 

สมาชิกสภาฯตั้งไว 10 คน  เดือนละ 9,660 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน คาตอบแทน

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯพ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,042,040      บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,201,160      บาท

6.ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,201,160       บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน

พนักงานเทศบาลท่ีสังกัดสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาดตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 10,000          บาท

7.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 10,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว/เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกขาราชการ(พนักงานเทศบาล)

ท่ีสังกัดสํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



อัตราเงินเดือนและตั้งไวเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 55 ขอ 1 แหงประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ

พนักงานจางเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 218,400        บาท

8.ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 218,400         บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 470,640        บาท

9.ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 470,640         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานจางท่ีมีอยูในสังกัด สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ

 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 141,840        บาท

10.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 141,840         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ท่ีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

    ข. งบดําเนินงาน รวม 4,829,830      บาท

คาตอบแทน รวม 984,830        บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 667,830        บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 667,830         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ                   

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 55,000          บาท

2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 55,000           บาท

          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล,พนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งให

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 222,000        บาท

3.ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 222,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 40,000          บาท

4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 40,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549



คาใชสอย รวม 2,653,000      บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 420,000        บาท แยกเปน...

5.คาธรรมเนียมลงทะเบียน ตั้งไว 250,000         บาท
 -เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาฝกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงานเทศบาล/ลูกจาง/สมาชิกสภา/ผูบริหารตลอดจนบุคคลอ่ืนๆซึ่ง

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีใหกับทางเทศบาล ตลอดจนคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการฝกอบรม สัมมนา รวมท้ังคาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

อบรม

6.คาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว 80,000           บาท
 -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาท่ีเปนตัวแทนประชาคม ตัวแทนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน

 ในการปฏิบัติหนาท่ีเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาเพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับตัวแทนประชาคม และพนักงานสวนตําบล

ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผูควบคุมงานกอสราง ท้ังน้ี ผูท่ีเปนพนักงานเทศบาลจะตองไมเปนผู

ซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดใหมีหนาท่ีตรวจการจางและหรือควบคุมงานกอสรางในหนวยงานท่ีตนสังกัดตลอดจนคาตอบแทน

คณะกรรมการในการสอบคัดเลือก สรรหา พนักงานเทศบาล

7.คาวารสารและสิ่งพิมพ ตั้งไว 30,000           บาท
 -เพ่ือจายเปนคาวารสารและสิ่งพิมพตางๆของสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาดซึ่งไดจัดซื้อในนามของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

เชน หนังสือพิมพ หนังสือตางๆของหนวยงานของรัฐท่ีจัดทําข้ึนในวาระตางๆ หนังสือสงเสริมดานวิชาการ เปนตน

8.คาเขาปกหนังสือ เย็บหนังสือ ตั้งไว 30,000           บาท
 -คาเขาปกหนังสือ เขาเลมหนังสือ เขาเลมวารสารของ เทศบาลตําบล เขาเลมขอบัญญัติตางๆ แผนพัฒนาตําบลสามป 

แผนดําเนินงาน แผนยุทธศาสตรตลอดจนแผนตางๆท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการ

9.คารังวัดท่ีสาธารณประโยชน ตั้งไว 30,000           บาท

 -เพ่ือจายเปนคารังวัดท่ีสาธารณประโยชน

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 60,000          บาท แยกเปน...

10.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือบุคลากร ตั้งไว 60,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญคาพิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการเลี้ยงรับรองและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจํา

เปนตองจายเก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง เพ่ือเปนการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศนงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศน

ศึกษาดูงานของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการอ่ืนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลและคณะบุคคล ตลอดจนการ

จัดประชุม ซึ่งเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดจัดข้ึน เชน การประชุมประชาคมตําบล การประชุมกลุมอาชีพ ตลอดจนการจายเปนคาอาหารเครื่อง

ดื่มตางๆเพ่ือใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล คณะอนุกรรมการ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกับ

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กลุมเอกชน/กลุมอาชีพตางๆ

    ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 2,103,000      บาท แยกเปน...

 11.คาใชจายในการจัดงานโครงการรัฐพิธีตางๆ ตั้งไว 40,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดงานรัฐพิธีตางๆ เชน โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ เปนตนท่ีเทศบาล

ตําบลโนนสะอาดไดจัดใหมีข้ึน หรือท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดดําเนินการซึ่งเปนคา

ใชจายในงานรัฐพิธีตางๆท้ังท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการเองหรือรวมบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ

12.คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว 150,000         บาท
  -เพ่ือใชจายในการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลโนนสะอาดใหมีความรูในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดทักษะ



13.คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ตั้งไว 1,428,000       บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆใหกับทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด เชน คนงานท่ัวไป/คนสวน

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสํานักงาน/คนงานประจํารถขยะ/แมบานฯลฯ ตั้งไว 17คนๆละ 7,000 บาท/เดือนรวมเปนเงิน1,428,000 บาท 

14.คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 250,000         บาท
  -เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก ใหสมาชิกสภา คณะผูบริหาร/พนักงานลูกจางตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งได

ปฏิบัติหนาท่ีใหกับเทศบาลตําบลโนนสะอาดและไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

15.คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว 20,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสจําเปน

และมีความสําคัญ

16.คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ตั้งไว 15,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในโอกาสและการจัดกิจกรรมตางๆ

17.คาใชจายในจัดโครงการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว 100,000         บาท
  -เพ่ือใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

18.คาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ตั้งไว 100,000         บาท
  -เพ่ือใชจายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 70,000          บาท

19.คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเทศบาล ตั้งไว 70,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของเทศบาล เชน คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของเทศบาล คาบํารุงซอมแซมสนามฟุตบอล/สนามหญา/สนามกีฬาเอนกประสงค เชน ประดับตกแตง ถมทราย หรือตลอดจนซอมแซมอ่ืนๆ

เก่ียวกับสนามของเทศบาล

คาวัสดุ ตั้งไว 340,000        บาท แยกเปน....

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 70,000          บาท

20.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 70,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวหมดไป สิ้นเปลือง

แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหา

สิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000          บาท

21.คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000           บาท
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว วัสดุท่ีใชทําความสะอาด และอุปกรณอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของ

ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000          บาท

22.คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  นํ้ามันเบรค  ยางนอก-ใน  และอ่ืน ๆ        

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 150,000        บาท



23.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 150,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  เชน  นํ้ามันเบนซิล  ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  และอ่ืน ๆ

ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงคตาง ๆ และอ่ืน ๆ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000          บาท

24.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลม  ลางอัดขยายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร ปายประชาสัมพันธ

ปายรณรงคตาง ๆ และอ่ืน ๆ 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000          บาท

25.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

คาสาธารณูปโภค รวม 852,000        บาท แยกเปน....

ประเภทคากระแสไฟฟา ตั้งไว 700,000        บาท

26.คากระแสไฟฟา ตั้งไว 700,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของเทศบาล และคาไฟฟาสถานีสูบนํ้าท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 12,000          บาท

27.คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 12,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา  

ประเภทคาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 20,000          บาท

28.คาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 20,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 120,000        บาท

29.คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 120,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  คาธรรมเนียมในการใชบริการ  และอ่ืน ๆ

     ค.งบลงทุน  รวม 66,000          บาท แยกเปน....

คาครุภัณฑ รวม 66,000          บาท

ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000          บาท

1.คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000           บาท
     -เพ่ือจายเปนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร โตะ และเกาอ้ีสําหรับสํานักปลัด(ราคาตามทองตลาด)

ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 26,000          บาท

2.คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ตั้งไว 26,000           บาท

 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นแบบทอตอ ขนาด 2 กอก(ราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ ป 2557)
รวม 20,000          บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000          บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 20,000          บาท
1.อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองเขียด ตั้งไว 20,000           บาท

ง.งบเงินอุดหนุน



  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหนองเขียดเพ่ือเปนคาดําเนินโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ

อําเภอชุมแพ (ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินการโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมท. 0808.2/6200 ลว. 30 มิ.ย. 53)

(ท้ังนี้โครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

*************************************************************



งานบริหารงานคลัง รวม 1,971,350    บาท

    ก. งบบุคลากร รวม 1,100,240    บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,100,240    บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 637,680      บาท แยกเปน...

1.เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 637,680       บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล)

  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 8,000         บาท

2.เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 8,000          บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว/เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกขาราชการ(พนักงานเทศบาล)

ท่ีสังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด

อัตราเงินเดือนและตั้งไวเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 55 ขอ 1 แหงประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ

พนักงานจางเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000        บาท

3.เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000        บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 369,960      บาท

4.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 369,960       บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีมีอยูในสังกัด  ตั้งไว 3 อัตรา ไดแก ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ

ผช.จนท.จัดเก็บรายได ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของ

เทศบาล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 42,600        บาท

5.เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 42,600        บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ตั้งไว 3 อัตรา ไดแก

 ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ/ผช.จนท.จัดเก็บรายได  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑการให

พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2555

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

    ข. งบดําเนินงาน รวม 831,110      บาท แยกเปน...

คาตอบแทน รวม 357,110      บาท แยกเปน...

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 251,910      บาท แยกเปน...

1. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 251,910       บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ                          



ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 40,000        บาท
2.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 40,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล)พนักงานจาง

นอกเวลาราชการ,วันหยุดราชการท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 55,200        บาท
3.คาเชาบาน ตั้งไว 55,200        บาท
          -เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551

ประเภทเงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 10,000        บาท

4.คาเงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 10,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549

คาใชสอย รวม 323,000      บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 233,000      บาท
           5. คาลงทะเบียน ตั้งไว 60,000           บาท

         - เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล)หรือผูท่ีไดรับคําสั่งใหเขารับการ

อบรมสัมมนาตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการอบรมสัมมนา ฯลฯ

           6. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ตั้งไว 168,000          บาท

        -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีคนงานท่ัวไป ตั้งไว 2 อัตราเปนเวลา 12 เดือนๆละ

7,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท

             7. คาธรรมเนียม ตั้งไว 5,000             บาท

        -เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดถูกเรียกเก็บเมื่อไดรับบริการตาง ๆเชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน

คาธรรมเนียมท่ีธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บ,คาไปรษณย ฯลฯ

         ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 60,000        บาท
          8.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000 บาท

        -เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะและคาใชจายอ่ืนๆสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน

(พนักงานสวนตําบล)หรือผูท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

          9.คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีเพ่ือบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตั้งไว 10,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 30,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังน้ี

          10.คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑประเภทตางๆ เชน ตู โตะ 

                เกาอ้ี คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี

คาวัสดุ ตั้งไว 151,000      บาท แยกเปน...

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 80,000        บาท

11.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 80,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวหมดไป สิ้นเปลือง

                 แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหา

                 สิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท



ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000        บาท

12.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000        บาท
        - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000         บาท

13.วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000         บาท
        -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุรถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล สายโซรถตลับลูกปน นอต และสกรูฯลฯ 

ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000        บาท

14.คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000        บาท
      -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต หรืออ่ืนๆ เชนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด

                นํ้ามันเตา ถาน แกซหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องฯลฯท่ีใชในภารกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ีของกองคลัง

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 26,000        บาท

15.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 26,000        บาท
     - เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาไมอัด คาสี คาวัสดุตางๆ เชน ตะปู สี พูกัน ตลอดจนคาจางเหมาบุคคลภายนอก

ในการเขียนปาย ติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธ งานตางๆของทางราชการและเทศบาล

    ค. งบลงทุน  รวม 40,000        บาท แยกเปน....

คาครุภัณฑ รวม 40,000        บาท

ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000        บาท

1.คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000        บาท

 คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  ตั้งไว   1  เครื่อง ตั้งไว 40,000          บาท

     -เพ่ือจายเปนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร โตะ และเกาอ้ีสําหรับกองคลัง(ราคาตามทองตลาด)

*****************************************************************



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 110,000         บาท แยกเปน..

    ก. งบดําเนินงาน รวม 20,000          บาท แยกเปน..

คาใชสอย รวม 20,000          บาท แยกเปน..

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 20,000           บาท
1.คาดําเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจําป 2558 ตั้งไว 20,000               บาท

          เพ่ือใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบลสามป

    ข. งบเงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 90,000 บาท
       (1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเพ่ือใชจายในโครงการสรางความเขมแข็งประชาคมหมูบาน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด

ตั้งไว 40,000               

       (2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเพ่ือใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน

ตั้งไว 30,000               บาท

       (3) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ เพ่ือใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตั้งไว 20,000               บาท

(ตามนโยบายคสช.ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ท้ังนี้โครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

*******************************************************

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน



งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,017,800     บาท

  ก.  งบดําเนินงาน รวม 961,400       บาท

คาใชสอย รวม 961,400       บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 961,400       บาท แยกเปน...
(1) คาใชจายศูนย อปพร.ตําบลโนนสะอาด(งานกูชีพ กูภัย) ต้ังไว 911,400           บาท

 

1.1.โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ตั้งไว 601,400            บาท

1.2.โครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดก้ัน)เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 30,000             บาท

1.3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดก้ัน)เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 30,000             บาท

1.4.โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ตั้งไว 250,000            บาท

(2) คาใชจายในโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูป  50,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดงานโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูป  50,000             บาท

   ข. งบเงินอุดหนุน รวม 40,000         บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน ตั้งไว 40,000         บาท

1.อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอชุมแพ ตั้งไว 40,000          บาท

 -เพ่ือใชจายอุดหนุนในโครงการจัดอบรมชมรมลูกเสือชาวบาน

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

             สวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

   ค. งบลงทุน รวม 16,400         บาท แยกเปน...

คาครุภัณฑ ตั้งไว 16,400         บาท แยกเปน...

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 14,000         บาท

1.คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 1 กอก ตั้งไว 14,000          บาท
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น แบบทอตอ ขนาด 1 กอก ไวสําหรับบริการประชาชนและสําหรับงานกูชีพ กูภัย 

(ราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ ป 2557)

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม 2,400           บาท

2.คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ตั้งไว 2,400            บาท
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิวจํานวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 1,200 บาท เพ่ือไวบริการประชาชนและสําหรับงานกูชีพ กูภัย

 (ราคาตามทองตลาด)

********************************************************

แผนงานรักษาความสงบภายใน



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,526,070      บาท แยกเปน...

     ก.งบบุคลากร รวม 435,900         บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 435,900         บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 270,900         บาท

1.เงินเดือนพนักงาน 270,900         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน/พนักงานเทศบาล/ขา

ราชการครูท่ีสังกัดกองการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000          บาท

2.เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 33,000          บาท

3.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 33,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนง ผูดูแลเด็ก เน่ืองจากไดรับคาตอบแทนมากกวาท่ีกรมสงเสริม ฯ จัดสรร

ใหซึ่งในสวนท่ีเกินน้ันเทศบาลตําบลโนนสะอาดจะตองเปนผูเบิกจายจากเงินงบประมาณรายได ตามแนวทางการเบิกจายงบประมาณ

เงินอุดหนุน เฉพาะกิจสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน

เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554 

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 90,000          บาท

4.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 90,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ท่ีสังกัดกองการศึกษาเทศบาล 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

    ข. งบดําเนินงาน รวม 2,905,830      บาท แยกเปน...

คาตอบแทน รวม 458,490         บาท แยกเปน...

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 36,000          บาท

1.คาเชาบาน ตั้งไว 36,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบวาดวยการเชาบานของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000          บาท

2.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับผูมีสิทธ์ิไดรับคาชวยเหลือการศึกษาบุตร จากเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

กองการศึกษา

 แผนงานการศึกษา



ประเภทเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด 15,000          บาท

3.คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ตั้งไว 15,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กอรปกับโครงการ

ขยายเวลาการใหบริการประชาชนและการใหบริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท ตั้งไว 377,490         บาท

4.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 377,490            บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ      

คาใชสอย รวม 1,608,400      บาท แยกเปน..

ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 66,000          บาท แยกเปน..

          5.คาลงทะเบียน ตั้งไว 50,000               บาท

          -เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนคาเอกสารการลงทะเบียน สัมมนา ฝกอบรม คาหนังสือเก่ียวกับการฝกอบรม สําหรับ

พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานหนาท่ี อบรม ใหกับเทศบาลตําบลโนนสะอาด กองการศึกษา

          6.คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 16,000               บาท

          -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 2 ศูนย ไดแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโนนสะอาดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมยในอัตราคนละ 2,000 บาท " ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน "

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 1,532,400      บาท

          7.คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 593,600         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี "ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ

ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน"

         7.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด ตั้งไว 593,600             บาท

          -จัดสรรใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด หมูท่ี 1 ท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 106 คนๆละ 20 บาท 

ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

          งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1 พ.ย.57-31 มี.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31 ต.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          8.คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 296,800         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี "ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ

ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน"

          ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย ตั้งไว 296,800             บาท

          จัดสรรใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย หมูท่ี 2 ท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 53 คนๆละ 20 บาท 

ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

          งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1 พ.ย.57-31 มี.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31 ต.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          9.คาจางเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว 252,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีแมบานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 

ตั้งไว 2 คน/เดือนๆละ 7,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท และจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีในกองการศึกษา



ตั้งไว 1 คน/เดือนๆละ 7,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท

         คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000          บาท

          10.คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาเดินทาง,คาเบี้ยเลี้ยง ใหกับพนักงานฯลูกจางฯท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการตลอดจน

บุคคลท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการของกองการศึกษา

11.โครงการบัณฑิตนอย ตั้งไว 10,000           บาท

12.โครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 100,000          บาท

13.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตั้งไว 10,000           บาท

14.โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียน ตั้งไว 50,000           บาท

15.โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน วัสดุทางการศึกษาตั้งไว 40,000           บาท

16.โครงการสงเสริมจริยธรรม การเรียนรูการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ตั้งไว 40,000           บาท

17.โครงการกีฬาสัมพันธ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนยตั้งไว 10,000           บาท

18.โครงการบุญมหาชาติ ตั้งไว 10,000           บาท

19.โครงการปฏิบัติธรรมประจําปตําบลโนนสะอาด ตั้งไว 20,000           บาท

20.โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีทองถ่ินของไทยคอนสาร หมูท่ี 7-8

ตั้งไว 20,000           บาท

21.โครงการอบรมใหความรูแกนักเรียนในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ตั้งไว 30,000           บาท

ประเภทรายจายเพื่อการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000          บาท

11.บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เชน ทีวี ตูเย็น พัดลม วีดีโอ เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพดีด กลองถายรูป และครุภัณฑอ่ืนๆของกองการศึกษา

คาวัสดุ ตั้งไว 838,940         บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000          บาท

12.วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวหมดไป สิ้นเปลือง

แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของ

ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000          บาท

13.วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 793,940         บาท

14.อาหารเสริม(นม) ตั้งไว 793,940         บาท



    -เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)ในเขต

เทศบาลตําบลโนนสะอาดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนมาจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี(ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน

14.1.โรงเรียนบานโนนบุรุษ ตั้งไว 211,120         บาท
จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด 116 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-31 มี.ค.58)ตั้งไว 145 วันเปดเทอม 100 วันปดเทอม 45 วัน(1เม.ย.58-15พ.ค.57)

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-10 ต.ค. 58)ตั้งไว 115 วันเปดเทอม100วันปดเทอม15 วัน(11ต.ค.58-31ต.ค.58)

14.2.โรงเรียนบานโนนลาน ตั้งไว 147,420         บาท
จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด 81 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-31 มี.ค.58)ตั้งไว 145 วันเปดเทอม 100 วันปดเทอม 45 วัน(1เม.ย.58-15พ.ค.58)

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-10 ต.ค. 58)ตั้งไว 115 วันเปดเทอม100วันปดเทอม15 วัน(11ต.ค.58-31ต.ค.58)

14.3.โรงเรียนบานเหมือดแอ-หนองบัว ตั้งไว 123,760         
จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด 68 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-31 มี.ค.58)ตั้งไว 145 วันเปดเทอม 100 วันปดเทอม 45 วัน(1เม.ย.58-15พ.ค.58)

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-10 ต.ค. 58)ตั้งไว 115 วันเปดเทอม100วันปดเทอม15 วัน(11ต.ค.58-31ต.ค.58)

14.4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด ตั้งไว 207,760         บาท
จัดสรรใหเด็กท้ังหมด 106 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 280วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-15 พ.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-30 ต.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

14.5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย ตั้งไว 103,880         บาท
จัดสรรใหเด็กท้ังหมด 53 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 280วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-15 พ.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-30 ต.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

    ค.งบรายจายอ่ืน รวม 105,840         บาท แยกเปน..

ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะโครงการอ่ืน ตั้งไว 105,840 บาท แยกเปน..

1.คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาย ร.8 พัน 2  78,400               บาท

ตั้งไว 14 คนๆละ 20 บาท ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-พ.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม140วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม140วัน

20.คาอาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาย ร.8 พัน 2 27,440 บาท

 -เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายร.8พัน2

ตั้งไว 14 คนๆละ 7 บาท ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2/2557  (1พ.ย.57-15พ.ค.58)   ตั้งไว140 วัน

งวดท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1/2558  (16พ.ค.58-31ต.ค.58) ตั้งไว140 วัน

  ง.งบเงินอุดหนุน รวม 1,075,000 บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุน รวม 1,075,000 บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 1,075,000 บาท แยกเปน...



1.อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ ตั้งไว 1,060,000 บาท
 -เพ่ือจายเปนคาอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)ในเขตเทศบาล

               ตําบลโนนสะอาด ดังน้ี"ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน"

1.1โรงเรียนบานโนนบุรุษ ตั้งไว 464,000 บาท
 -จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 100%

ตั้งไว 116 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว 200 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-31มี.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

1.2โรงเรียนบานโนนลาน ตั้งไว 324,000 บาท
 -จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 100%

ตั้งไว 81 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว 200 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-31มี.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

1.3โรงเรียนเหมือดแอ-หนองบัว ตั้งไว 272,000 บาท
 -จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 100%

ตั้งไว 68 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว 200 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-31มี.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

2.อุดหนุนโรงเรียนบานโนนบุรุษ ตั้งไว 5,000            บาท
 -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานโนนบุรุษเพ่ือใชจายในโครงการศีลหาสดใส รวมหางไกลยาเสพติด

3.อุดหนุนโรงเรียนบานเหมือดแอ-หนองบัว ตั้งไว 5,000            บาท
 -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนเหมือดแอ-หนองบัวเพ่ือใชจายในโครงการฟา-ชมพู รวมพลังตอตานยาเสพติด

4.อุดหนุนโรงเรียนบานโนนลาน ตั้งไว 5,000            บาท
 -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานโนนลานเพ่ือใชจายในโครงการเด็กและเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน

    จ. งบลงทุน  รวม 3,500            บาท

คาครุภัณฑ รวม 3,500            บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 3,500            บาท

1.  คาจัดซื้อเกาอ้ี  ตั้งไว 3,500            บาท
 -เพ่ือจายเปนจัดซื้อเกาอ้ี ตั้งไว 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท เพ่ือใชในกองการศึกษา(ราคาตามทองตลาด)

***********************************************



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 510,000         บาท แยกเปน..

    ก. งบดําเนินงาน รวม 420,000         บาท แยกเปน..

คาตอบแทน รวม -               บาท ไมไดต้ังไว

คาใชสอย รวม 300,000         บาท แยกเปน..

       ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 300,000         บาท
1.โครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข ตั้งไว 300,000             บาท

 -เพ่ือใชจายในโครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข ประจําป 2558 

คาวัสดุ ตั้งไว 120,000         บาท แยกเปน..

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 120,000         บาท แยกเปน..

2.คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย/นํ้ายากําจัดยุงลาย ตั้งไว 120,000             บาท

 -เพ่ือจายเปนคากําจัดลูกนํ้ายุงลายและนํ้ายากําจัดยุงลายตามรายการ ดังน้ี

1.คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 50,000               บาท

2.คาจัดซื้อนํ้ายาฉีดพนกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 50,000               บาท

3.คาจัดซื้อนํ้ามันเบนซินเติมเครื่องพนหมอกควันและนํ้ามันโซลาเพ่ือผสมนํ้ายากําจัดลูกนํ้ายุงลาย

20,000               บาท

    ข. งบเงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท

เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว 90,000 บาท
1.อุดหนุนคาโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว 90,000 บาท

          - อุดหนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบล

โนนสะอาด ตั้งไว 6 หมูบาน หมูท่ี 1,2,3,4,7,8 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของอสม.ในเขตเทศ

บาลตําบลโนนสะอาดหมูบานละ 15,000 บาทและเพ่ือใหอสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรมไดแก - การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข

 -การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ - การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ท้ังน้ีตองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ท่ีโอนมาในลักษณะอุดหนุนท่ัวไปในป 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท.08913/ว1542 ลว.2 ก.ค. 56

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมท  0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย.53

*******************************************************************

แผนงานสาธารณสุข



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,831,500       บาท แยกเปน...

   ก.  งบบุคลากร รวม 462,200          บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 462,200          บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 282,600          บาท

1.คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 282,600           บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานสวนเทศบาล)และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  

กองชางเทศบาลตําบลโนนสะอาดตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลาง

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 5,000             บาท

2.คาเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 5,000              บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว/เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกขาราชการ(พนักงานเทศบาล)

ท่ีสังกัดกองชาง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด

อัตราเงินเดือนและตั้งไวเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 55 ขอ 1 แหงประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ

พนักงานจางเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000            บาท

3.คาเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000            บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 114,600          บาท

4.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 114,600           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล

 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 18,000            บาท

5.คาเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 18,000            บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง ท่ีมีอยูในสังกัดกองชาง เทศบาล

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล

ตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

   ข.  งบดําเนินงาน รวม 1,279,300       บาท แยกเปน...

คาตอบแทน รวม 196,300          บาท แยกเปน...

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000            บาท
1.เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000            บาท

แผนงานเคหะและชุมชน



          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนขาราชการสวนทองถ่ิน (พนักงานเทศบาล) ลูกจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และวันหยุดราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการใหบริการประชาชนและการใหบริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปทตั้งไว 99,300            บาท
2.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 99,300            บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ      

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 62,000            บาท

3.คาเชาบาน ตั้งไว 62,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง ตามระเบียบวาดวยการเชาบานของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 15,000            บาท

4.คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 15,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูมีสิทธ์ิไดรับคาชวยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองชาง

คาใชสอย รวม 888,000          บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 30,000            บาท

5.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 30,000            บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 30,000            บาท

          - เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ตั้งไว 30,000 บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 198,000          บาท แยกเปน...

6.คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000                บาท

          -เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล) เชน คาเดินทาง,คาเบี้ยเลี้ยง,คาอาหาร

ระหวางเดินทางหรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการเดินทางไปราชการของพนักงานสังกัดกองชางเทศบาบลตําบลโนนสะอาด

7.คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆในกองชาง 168,000              บาท

          -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีคนงานท่ัวไป ตั้งไว 2 อัตราเปนเวลา 12 เดือนๆละ 7,000 บาท

รวมเปนเงิน 168,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 660,000          บาท

8.คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 660,000           บาท

          -เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังน้ี

          (8.1) รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 40,000                บาท

          -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ หรือวัสดุตางๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนโยธา

          (8.2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทางทุกประเภทท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลและอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล

ตั้งไว 500,000              บาท

           -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาทางหรือซอมแซมทางทุกประเภทท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังเปนคา

จางเหมา ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทางท่ีเปนงานบํารุงรักษาทางท่ีเปนงานบํารุงรักษาปกติ งานบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา

งานบํารุงรักษาพิเศษและงานซอมฉุกเฉิน ตามวิธีการบํารุงรักษาทางแตละลักษณะผิวทางกําหนด

          (8.3) คาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 100,000              บาท

           -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล รวมท้ังระบบประปาท่ีไดรับ

ถายโอนภารกิจซอมแซมบํารุงรักษา เปนคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังคาจางเหมาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหระบบสามารถใชงานได



         (8.4) คาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา สถานีบานโนนหัน หมู6 20,000                บาท

          -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา สถานีบานโนนหัน หมูท่ี 6 และสวนประกอบของสถานีสูบนํ้า เชน

คลองสงนํ้า เครื่องสูบ โรงแพ หมอแปลงไฟฟา เปนคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังเปนคาจางเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซอมแซมดวย

คาวัสดุ รวม 195,000          บาท แยกเปน...

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000            บาท

9.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาไมอัด คาสี คาวัสดุตางๆ เชน ตะปู สี พูกัน ตลอดจนคาจางเหมา

บุคคลภายนอกในการเขียนปาย ติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธ งานตางๆของทางราชการและเทศบาล

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000            บาท

10.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียน กระดาษถายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ หมึกโรเนียว หมึกคอมพิวเตอร คาเครื่องเขียน

แบบพิมพตางๆและอุปกรณอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงนของกองชาง เชน ตรายาง แฟม สมุดบัญชี ลวดเย็บกระดาษ เมก คลิป

กระดาษคารบอน สมุดประวัติขาราชการ พนักงานจาง ซอง ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 25,000            บาท

11.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 25,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคา จัดซื้อแผนบันทึกขอมูลในสํานักงาน,หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องหมึกพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิบ 

เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูล เชน แบบดิสเกตต แบบซีดีรอม แบบออฟติคอล เครื่องอานสัญญาณซีดีรอม 

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ตลอดจนวัสดุอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 30,000            บาท

12.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 30,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต ( รถกระเชาไฟฟา ) รถจักรยานยนต หรืออ่ืนๆ เชน นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันเตา ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ท่ีใชในภารกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติหนาท่ีของสวนกองชาง

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000            บาท

13.คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา 

หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร และช้ินสวนวิทยุ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ชุดโคมไฟสาธารณะ ท่ีใชงานตาม

อํานาจหนาท่ีของ เทศบาลตําบลโนนสะอาด เชน บํารุงรักษา หรือซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาสองสวางหมูบาน

หรือตามกิจกรรมท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดใหมีข้ึน

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000            บาท

14.คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาวัสดุรถกระเชาไฟฟา เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นอต และสกร ูกระจกมองขาง

กันชน ฯลฯ

    ค. งบลงทุน  รวม 2,090,000       บาท แยกเปน...

คาครุภัณฑ รวม 200,000          บาท แยกเปน...



ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รวม 200,000          บาท

1.คาครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 200,000          บาท
1.1 โครงการจัดซื้อเต็นท เกาอ้ี โตะ หมูท่ี 5 ตั้งไว 100,000              บาท

    -เพ่ือจัดซื้อโตะยาว เกาอ้ีพลาสติก และเต็นท ใหกับประชาชนหมูท่ี 5 ไวเพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมตางๆของหมูบาน

1.2 โครงการจัดซื้อเต็นท เกาอ้ี โตะ หมูท่ี 8 ตั้งไว 100,000              บาท

    -เพ่ือจัดซื้อโตะยาว เกาอ้ีพลาสติก และเต็นท ใหกับประชาชนหมูท่ี 8 ไวเพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมตางๆของหมูบาน

คาทีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,890,000       บาท แยกเปน...

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม 1,240,000       บาท

2.คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 1,240,000       บาท

2.1 โครงการกอสรางคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต หมูท่ี 2 ตั้งไว 340,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตสายจากวัดบูรพา-ถนนมะลิวัลย ระยะทาง 635 เมตร กวาง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.2 โครงการกอสรางถนนคสล. หมูท่ี 3 ตั้งไว 310,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางถนนคสล.จากบานผูใหญบาน-บานนายนอย ผอนดี กวาง 3.5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.3 โครงการกอสรางถนนคสล. หมูท่ี 4 ตั้งไว 190,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางถนนคสล.ซอยบานนายรื่น จํารัสบุญ  กวาง 4.0 เมตร ยาว 90 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทาง

เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.4 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า หมูท่ี 7 ตั้งไว 100,000              บาท

    -เพ่ือขุดลอกคลองสงนํ้าบริเวณขางบึงหวยแย หมูท่ี 7ยาว 850 เมตร กวาง 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.5 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าเสีย หมูท่ี 8 ตั้งไว 200,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางรางระบายนํ้าเสียตอจากสายเดิมกวาง 0.30 เมตรยาว 119 เมตร ลึก 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.6 โครงการกอสรางถนนคสล.สายคุมโนนทอง หมูท่ี 6 ตั้งไว 100,000              บาท

 -เพ่ือกอสรางถนนคสล.สายคุมโนนทอง หมูท่ี 6 ยาว 50 เมตร กวาง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ตําบลโนนสะอาดกําหนด

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 650,000          บาท

3.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 650,000          บาท
3.1 โครงการปรับปรุงไหลทาง หมูท่ี 1 ตั้งไว 250,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงไหลทางถนนสายบานรองแซงตอจากจุดเดิมท่ีไดทําการซอมแซม(ดานทิศตะวันออกของถนน) กวาง  1 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 460 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

3.2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตร หมูท่ี 9 ตั้งไว 200,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตรสายทางเขาบานโนนสะอาด-ถนนคสล.บานมิตรภาพ ระยะทาง 1,100 เมตร กวาง 4 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

3.3 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กบานโนนสะอาด 100,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาดรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด



3.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย 100,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมยรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

*************************************************************************



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 105,000           บาท

     ก.งบดําเนินงาน รวม 55,000              บาท
คาใชสอย รวม 55,000            บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว 55,000             บาท
1.รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 55,000                 บาท
         (1.1) คาโครงการสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ ตั้งไว 25,000                 บาท
         (1.2) คาโครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตั้งไว 30,000                 บาท

     ข.งบเงินอุดหนุน รวม 50,000            บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000            บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 50,000             บาท

1.คาเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 50,000             บาท
(1.1) อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเช้ือ H.I.V 40,000                 บาท

อ.ชุมแพ ตามโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส ฯ  

(1.2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพ ตั้งไว 10,000                 บาท

ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะประจําป 2558 

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

********************************************

แผนงานสังคมสงเคราะห



งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,049,500      บาท แยกเปน...

รวม 402,000        บาท แยกเปน...

   ก.  งบดําเนินงาน รวม 302,000        บาท แยกเปน...

คาใชสอย รวม 220,000        บาท แยกเปน...

รายจายเกี่ยวการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 220,000        บาท

1.รายจายเก่ียวการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 220,000        บาท
1.1 คาใชจายในการแขงขันกีฬา ตั้งไว 220,000             บาท

 -เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาซึ่งทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดข้ึน ซึ่งหมายความรวมถึงคาใชจายในการจัดสถานท่ี เงินรางวัล

พิธีเปด-ปด คากรรมการ คาอาหาร คาสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล เพ่ือใชในการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนรวมท้ัง

คาใชจายท่ีเทศบาลไดจัดสงทีมเขารวมหรือสนับสนุน กีฬาในโอกาสตางๆท่ีพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารไดเขารวมแขงขัน

 การแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ดังน้ี

1.โครงการแขงขันกีฬาชนแดนเกมส ตั้งไว 10,000              บาท

2.กีฬาทองถ่ินเกมส ตั้งไว 50,000              บาท

3.โครงการเขารวมแขงขันกีฬา ตั้งไว 35,000              บาท

4.กีฬาชุมชนบานโนนสะอาด ตั้งไว 30,000              บาท

5.กีฬาชุมชนบานเหมือดแอ ตั้งไว 30,000              บาท

6.กีฬาชุมชนบานหนองบัว ตั้งไว 20,000              บาท

7.กีฬาชุมชนบานโนนลาน ตั้งไว 30,000              บาท

8.กีฬามวลชนสัมพันธ ตั้งไว 15,000              บาท

ซึ่งประกอบหมายความรวมถึง กีฬาท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดข้ึน เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัย

ของชุมชน กีฬาเยาวชนท่ีสงเขาแขงขันหรือจัดใหการแขงขัน ท้ังน้ีรวมถึงคายานพาหนะคาอาหารคาเครื่องแตงกาย คานํ้าดื่ม

ท้ังในและนอกเทศบาล คานํ้ามันนวด คาใขจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการแขงขันกีฬา ซึ่งคาใชจายเปนคาใชจายตาม

หลักเกณฑการจายเงินในการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.4/ว2589 ลว.3 ส.ค. 2547

คาวัสดุ รวม 82,000 บาท แยกเปน...

ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 82,000 บาท แยกเปน...

2.คาวัสดุกีฬา ตั้งไว 82,000 บาท

2.1 คาวัสดุกีฬา ตั้งไว 82,000 บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมูบานตางๆตามความตองการของประชาชนและประจําสํานักงานเทศบาล

    ข. งบลงทุน  รวม 100,000        บาท แยกเปน...
คาครุภัณฑ รวม 100,000        บาท แยกเปน...
ประเภทคาครุภัณฑกีฬา รวม 100,000        บาท
1.คาครุภัณฑกีฬา ตั้งไว 100,000        บาท

1.1 คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ตั้งไว 100,000             บาท

    -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องครุภัณฑกีฬาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ประเภทตางๆ ไดแก อุปกรณยกน้ําหนัก(แบบนอน),อุปกรณ

บริหารขา-สะโพก-หัวไหล(แบบโยก-ว่ิงสลับเทา,อุปกรณบริหารเขา-ขา(แบบยกลูกนํ้าหนักเทาคู),อุปกรณบริหารขอสะโพก(แบบบิดเอวคู)

อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล(แบบโยก-เดินสลับเทาเพลาคู,อุปกรณบริหารแขน-ขา-หนาทอง(แบบดึง-งัดตุมนํ้าหนัก)ราคาตามทองตลาด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬา



     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 647,500 บาท แยกเปน...

รวม 530,000 บาท แยกเปน...

คาใชสอย รวม 530,000 บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 530,000 บาท แยกเปน...

1.คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา/งานประเพณี 530,000 บาท

 -เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีตางๆในเขตเทศบาล เชน คาจัดสถานท่ีคาเงินรางวัล ขบวนแห คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานศาสนา งานประเพณีทองถ่ิน ซึ่งเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดดําเนินการตามโครงการตางๆประกอบดวย

1.1.โครงการจัดกิจกรรมในงานวันเขาพรรษา ตั้งไว 20,000 บาท

1.2.โครงการเขาวัดฟงพระสวดมนตในวันพระชวงเขาพรรษารวมกับชุมชน 10,000 บาท

1.3.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเน่ืองในวันมาฆบูชาตั้งไว 10,000 บาท

1.4.โครงการทําบุญตักบาตร ตั้งไว 10,000 บาท

1.5.โครงการทําบุญวันออกพรรษา ตั้งไว 50,000 บาท

1.6.คาใชจายในการจัดงานโครงการวันผูสูงอายุและสืบสานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ       

ตั้งไว 130,000 บาท

1.7.โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําป ตั้งไว 300,000 บาท

   ข.  งบเงินอุดหนุน รวม 117,500        บาท

เงินอุดหนุน รวม 117,500        บาท

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 87,500          บาท

1.คาเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 87,500           บาท

         (1.1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพตามโครงการงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ

ตั้งไว 60,000              บาท

         (1.2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานรัฐพิธีอําเภอชุมแพ

ตั้งไว 7,500                บาท

         (1.3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพตามโครงการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแกน

ตั้งไว 20,000              บาท

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 30,000 บาท

2.คาเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 30,000 บาท

         (2.1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาดูงานดานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000              บาท

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

ก.งบดําเนินงาน
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ราคาตามทองตลาด

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



งานสงเสริมการเกษตร รวม 620,000       บาท แยกเปน..

    ก. งบดําเนินงาน รวม 420,000       บาท แยกเปน..

คาตอบแทน รวม -             บาท ไมไดต้ังไว

คาใชสอย รวม 390,000       บาท แยกเปน..

       ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 390,000       บาท แยกเปน..

1.โครงการจัดสรางบออนุบาลลูกปลาวัยออน ตั้งไว 100,000          บาท

2.โครงการสงเสริมการเล้ียงไกพื้นเมืองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว 50,000            บาท

3.โครงการจัดทําเรือนเพาะชําเพื่อสงเสริมการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว 40,000            บาท

4.โครงการอบรมเกษตรกร(การดูแลและซอมแซมเครื่องจักรขนาดเล็ก)        30,000            บาท

5.โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว 30,000            บาท

6.โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 30,000            บาท

7.โครงการสํารวจขอมูลเกษตรกรและแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล          10,000            บาท

8.โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน ตั้งไว 100,000          บาท

คาวัสดุ รวม 30,000        บาท แยกเปน..

ประเภทวัสดุการเกษตร ต้ังไว 30,000        บาท แยกเปน..

2.คาวัสดุการเกษตร ต้ังไว 30,000          บาท

  -เพื่อใชจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม กระถางตนไม ไมประดับ    30,000            บาท

ถุงมือ รองเทาบูตฯลฯ  

ข.งบเงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 200,000       บาท แยกเปน..

1.คาเงินอุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 200,000       บาท

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ ต้ังไว 200,000       บาท

   -เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ เพิ่มศักยภาพการบริการดานการเกษตร(โครงการสงเสริมเมล็ดขาวพันธุดี)ของเกษตร

อําเภอชุมแพ(ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย. 53)

(ทั้งน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

********************************************************************************

แผนงานการเกษตร



เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

สวนที่  1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ของ

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



ทานประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารของเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาดอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผูบริหารเทศบาลตําบล

โนนสะอาด  จึงขอกลาวใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้

1.สถานะการคลัง

    1.1งบประมาณรายจายทั่วไป

         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีสถานะการเงิน  ดังนี้

       1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   31,385,732.29     บาท

       1.1.2 เงินสะสม  10,976,116.02       บาท

       1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม         9,531,442.29                  บาท

       1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  

               จํานวน   -  โครงการ  รวม          -           บาท

       1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน                 บาท

               จํานวน                โครงการ

       1.1.6 เงินกูคงคาง           -         บาท

2.การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ 2557   ณ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2557

   (1) รายรับจริงทั้งสิ้น    20,268,235.51     บาท  ประกอบดวย

         หมวดภาษีอากร 77,047.25        บาท

         หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 679,696.33      บาท

         หมวดรายไดจากทรัพยสิน 295,118.95      บาท

         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0 บาท

         หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 488,024.08      บาท

         หมวดรายไดจากทุน 0 บาท

         หมวดภาษีจัดสรร 10,306,215.90  บาท

         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,422,113.00    บาท

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค บาท

   (3) รายจายจริง  จํานวน     12,895,438.16       บาท ณ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ประกอบดวย

         งบกลาง 1,016,628.77    บาท

         งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 2,897,810.00    บาท

         งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวด 6,877,499.39    บาท

                            คาสาธารณูปโภค)

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558



         งบลงทุน (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 850,500.00      บาท

         งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 152,518.09      บาท

         งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,253,000.00    บาท

   (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 6,125,008.80    บาท

   (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,414,177.78    บาท

3.งบเฉพาะการ

   ประเภทกิจการ..................................กิจการ.......................................................

         ปงบประมาณ พ.ศ. ................ มีรายรับจริง.............................บาท รายจายจริง..........................บาท

กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืน จํานวน ............................... บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน ............................... บาท

กําไรสุทธิ จํานวน ............................... บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.............. จํานวน ............................... บาท

ทรัพยจํานํา จํานวน ............................... บาท



                  คําแถลงงบประมาณ 
                          ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2558 

 
                                   ทานประธานสภา ฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

                 
            บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนีค้ณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558  ดังตอไปนี้  
             1. สถานการคลัง 
            ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลโนนสะอาดไดประมาณการรายรับไว   
26,000,000 บาท (เงินรายได 17,230,000  บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล   8,770,000 บาท) ท้ังนี้ เนื่องจากใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นัน้ คณะกรรมการกระจายอํานาจ ฯ จะตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 2 ลักษณะคือ เงินอุดหนนุท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยคณะกรรมการกระจาย
อํานาจ ฯ ไดนําเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวตัถุประสงคไปรวมกับเงินอุดหนนุท่ัวไปแลว ท้ังนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ีมท 0808.2/ว 1877 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2550และเนื่องจากในปงบประมาณ
2558 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือส่ังการดวนท่ีสุดท่ี มท.0893.3/ว1506 ลว. 26 มิ.ย.56 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจดัทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในสวนของอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนไดมีการปรับเพ่ิมขึ้นจากจดัสรรใหเดก็นกัเรียนวันละ 13 
บาท/คนปรับเปนวนัละ 20 บาท/คนทําใหตองปรับงบประมาณในสวนเงินอุดหนนุเพ่ิมมากขึ้นและใน
ปงบประมาณนีค้ณะรกัษาความสงบแหงชาติไดจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคิดเปนรอย
ละ 27.80 ของรายไดสุทธิรัฐบาล หรือเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 0.43 ท้ังนี้คณะรกัษาความ
สงบแหงชาติ มีคําส่ังท่ี 55/2557 ลงวันท่ี 9 กรกฏาคม 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมการจัดสรรงบประมาณอุดหนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2558 โดย
แนวทางการจัดสรรงบประมาณใหยึดถือหลักการกระจายอํานาจท่ัวถึงและเปนธรรม โดยในสวนรายไดท่ี
เทศบาลจัดเกบ็เอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจายได
กําหนดวงเงินรายจายไว 26,000,000 บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถบริหารงานองคกรเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
และจัดการบรกิารสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการจัดทํางบประมาณของเทศบาล เปน
การจัดทําแบบสมดุล (รายรับเทารายจาย) 
                 2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและในปปจจุบัน 
                 ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลจะมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบ
กับภารกิจตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ตามกฎหมายกต็าม แตเทศบาลตําบล
ก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
 
                                                                                    คณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสะอาด 



 



2.1 รายรับ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558

รายไดจัดเก็บเอง 2,487,766.00     1,527,580.00     2,260,000.00    

     หมวดภาษีอากร 73,957.00           99,180.00           80,000.00          

     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,629,447.00      586,970.00         1,275,000.00     

     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 186,178.00         207,770.00         295,000.00        

     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0 0 0

     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 598,184.00         633,660.00         610,000.00        

     หมวดรายไดจากทุน 0 0 -                  

     รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,487,766.00     1,527,580.00     2,260,000.00    

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 22,673,508.00     21,858,180.00     23,740,000.00    

สวนทองถิ่น

     หมวดภาษีจัดสรร 14,896,993.00     12,902,420.00     14,970,000.00    

     รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 14,896,993.00    12,902,420.00    14,970,000.00   

ปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,776,515.00      8,955,760.00      8,770,000.00     

     รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง 7,776,515.00     8,955,760.00     8,770,000.00    

สวนทองถิ่น

รวม 25,161,274.00    23,385,760.00    26,000,000.00   

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558

จายจากงบประมาณ

     งบกลาง 1,869,750.00      1,676,270.00     

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 7,412,480.00      7,665,020.00     

                   และคาจางชั่วคราว)

     งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,871,030.00     12,554,470.00    

                      และหมวดคาสาธารณูปโภค)

     งบลงทุน (หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) 1,241,500.00      2,315,900.00     

     งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 189000 105840

     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,802,000.00      1,682,500.00     

รวมจายจากงบประมาณ 23,385,760.00    26,000,000.00   

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เร่ือง

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

เร่ือง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



ดาน ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป 13,571,660.00                           

     แผนงานบริหารทั่วไป 12,553,860.00                             

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,017,800.00                               

ดานบริการชุมชนและสังคม 10,132,070.00                           

     แผนงานการศึกษา 4,526,070.00                               

     แผนงานสาธารณสุข 510,000.00                                 

     แผนงานสังคมสงเคราะห 105,000.00                                 

     แผนงานเคหะและชุมชน 3,831,500.00                               

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 110,000.00                                 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,049,500.00                               

ดานการเศรษฐกิจ 620,000.00                               

     แผนงานการเกษตร 620,000.00                                 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 1,676,270.00                             

     แผนงานงบกลาง 1,676,270.00                               

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 26,000,000.00                           

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558"



แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง

     งบกลาง 1,325,460.00         1,325,460.00         

     บําเหน็จ/บํานาญ 350,810.00            350,810.00            

รวม 1,676,270.00        1,676,270.00        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน บริหารทั่วไป วางแผนสถิติ บริหารงานคลัง รวม

งบ และวิชาการ

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640.00         0 0 2,624,640.00         

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,042,040.00         0 1,100,240.00         4,142,280.00         

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน 984,830.00            0 357,110.00            1,341,940.00         

     คาใชสอย 2,653,000.00         -                      323,000.00            2,976,000.00         

     คาวัสดุ 340,000.00            0 151,000.00            491,000.00            

     คาสาธารณูปโภค 852,000.00            0 -                      852,000.00            

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 66,000.00             0 40,000.00             106,000.00            

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 20,000.00             0 0 20000

รวม 10,582,510.00       -                      1,971,350.00        12,553,860.00       

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน บห.ทป.เกี่ยวกับ รวม

งบ การรักษาความสงบ ฯ

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) -                      -                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน -                      -                      

     คาใชสอย 961,400.00            961400.00

     คาวัสดุ -                      0.00

     คาสาธารณูปโภค 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 16,400.00             16,400.00             

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 40000 40000

รวม 1,017,800.00        1,017,800.00        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



แผนงานการศึกษา

งาน บห.ทป. รวม

งบ เกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 435,900.00            435,900.00            

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน 458,490.00            458,490.00            

     คาใชสอย 1,608,400.00         1,608,400.00         

     คาวัสดุ 838,940.00            838,940.00            

     คาสาธารณูปโภค 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 3,500.00               0

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                      -                      

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 105,840.00            105840

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 1075000 1,075,000.00         

รวม 4,526,070.00        4,526,070.00        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



แผนงานสาธารณสุข

งาน บริการสาธารณสุข รวม

งบ และงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) -                      -                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน -                      -                      

     คาใชสอย 300,000.00            300,000.00            

     คาวัสดุ 120,000.00            120,000.00            

     คาสาธารณูปโภค 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ -                      -                      

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 90,000.00             90,000.00             

รวม 510,000.00           510,000.00           

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด



แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน บห.ทป.เกี่ยวกับ สวัสดิการสังคมและ รวม

งบ สังคมและสังคมสงเคราะห สังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) -                      0 -                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน -                      0 -                      

     คาใชสอย 55,000.00             0 55,000.00             

     คาวัสดุ 0 0 0

     คาสาธารณูปโภค 0 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 0 0 0

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 50,000.00             38,000.00             88,000.00             

รวม 105,000.00           38,000.00             143,000.00           

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



แผนงานเคหะและชุมชน

งาน บห.ทป.เกี่ยวกับ ไฟฟาถนน รวม

งบ เคหะและชุมชน

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 462,200.00            0 462,200.00            

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน 196,300.00            0 196,300.00            

     คาใชสอย 888,000.00            0 888,000.00            

     คาวัสดุ 195,000.00            0 195,000.00            

     คาสาธารณูปโภค 0 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 200,000.00            0 200,000.00            

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -                      1,890,000.00         1,890,000.00         

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 0 0 0

รวม 1,941,500.00        1,890,000.00        3,831,500.00        

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน สงเสริมสนับสุน รวม

งบ ความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน 0 0

     คาใชสอย 0 0

     คาวัสดุ 20,000.00             20000

     คาสาธารณูปโภค 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 0 0

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 90,000.00             90,000.00             

รวม 110,000.00           110,000.00           

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ ศาสนา รวม

งบ และวัฒนธรรมทองถิ่น

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 0

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน 0 0 0

     คาใชสอย 220,000.00            530,000.00            750,000.00            

     คาวัสดุ 82,000.00             0 82000

     คาสาธารณูปโภค 0 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 100,000.00            0 100000

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน -                      117,500.00            117,500.00            

รวม 402,000.00           647,500.00           1,049,500.00        

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



แผนงานการเกษตร

งาน สงเสริมการเกษตร รวม

งบ

งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0 0

     เงินเดือน (ฝายประจํา) -                      -                      

งบดําเนินงาน

     คาตอบแทน -                      -                      

     คาใชสอย 390,000.00            390,000.00            

     คาวัสดุ 30,000.00             30000

     คาสาธารณูปโภค 0 0

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ 0 0

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0

งบรายจายอื่น

     รายจายอ่ืน 0 0

งบเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุน 200,000.00            200000

รวม 620,000.00           620,000.00           

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  อาศัยอํานาจตาม

ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65

 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาดและโดยการอนุมัติของนายอําเภอชุมแพ 

 ดังตอไปน้ี

ขอ 1. เทศบัญญัติน้ีเรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2. เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 26,000,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 26,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังน้ี

ดานบริหารทั่วไป 13,571,660.00     

             แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,553,860.00      

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,017,800.00        

ดานบริการชุมชนและสังคม 10,132,070.00     

            แผนงานการศึกษา 4,526,070.00        

            แผนงานสาธารณสุข 510,000.00          

            แผนงานสังคมสงเคราะห 105,000.00          

            แผนงานเคหะและชุมชน 3,831,500.00        

            แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 110,000.00          

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,049,500.00        

ดานการเศรษฐกิจ 620,000.00         

            แผนงานการเกษตร 620,000.00          

ดานการดําเนินงานอื่น 1,676,270.00       

            แผนงานงบกลาง 1,676,270.00        

26,000,000.00     

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

ยอดรวมแผนงาน

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน



ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ

รวมรายจาย 0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  ปฎิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดอนุมัติ

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี................................................

(ลงนาม)

               (นายชั้นฟา  ทีภูเวียง)

      นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด

                       เห็นชอบ

                           (ลงนาม)

                      (...............................................................)

                           นายอาทิตย  นพคุณวงศ

นายอําเภอชุมแพ  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

งบ ยอดรวม



ประมาณการ

รายการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง ป 2558

(%)

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 73,910.00               55,000.00              

     ภาษีบํารุงทองที่ 20,870.00               20,000.00              

     ภาษีปาย 4,400.00                 5,000.00                

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต -                        -                -                       

    คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร

     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 123,700.00             128,000.00            

     คาจดทะเบียนพาณิชย

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 463,270.00             1,147,000.00          

     คาปรับการผิดสัญญา

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร

     คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

     ดอกเบี้ย 207,770.00             295,000.00            

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



ประมาณการ

รายการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง ป 2558

(%)

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0

     ไมไดประมาณการไว 0

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     คาขายแบบแปลน 55,970.00               127,000.00            

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 577,690.00             483,000.00            

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทุน 0

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0

รวมหมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน 5,875,970.00           7657000

     ภาษีมูลคาเพ่ิม  1 ใน 9 2,877,190.00         3,145,000.00        

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,410.00             90,000.00            

     ภาษีสุรา 1,114,010.00         1,115,000.00        

     ภาษีสรรพสามิต 2,589,100.00         2,500,000.00        

     คาภาคหลวงแร 14,510.00             23,000.00            

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 371,230.00           440,000.00          

     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ

รายรับจริง



ประมาณการ

รายการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง ป 2558

(%)

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

     กฎหมายท่ีดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 8,955,760.00         8,770,000.00        

และภารกิจถายโอน

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด 23,385,760.00      26,000,000.00     

รายรับจริง







 



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

   งบกลาง

     หมวดงบกลาง

          ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,670.00             

ประเภทเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,000.00             

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 37,790.00             

          ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 120,000.00           

          ประเภทสํารองจาย 471,150.00           1,000,000.00        

          ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 412,000.00           135,000.00           

รวมหมวด 883,150.00         1,325,460.00       

     บําเหน็จ/บํานาญ

           ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 144,300.00           344,600.00           

                     ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

ประเภทเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) 5,600.00              6210

รวมหมวด 149,900.00         350,810.00          

รวมงบ 1,033,050.00       1,676,270.00       

รวมงาน 1,033,050.00       1,676,270.00       

รวมแผนงาน 1,033,050.00       1,676,270.00       

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

   งบบุคลากร

     หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว

     เงินเดือน(ฝายการเมือง)

          ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00           695,520.00           

          ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 42,120.00            120,000.00           

                    นายก/รองนายก

          ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00            120,000.00           

          ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา 86,400.00            198,720.00           

                    นายกเทศมนตรี นายก อบต.

          ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,713,600.00        1,490,400.00        

รวมหมวด 2,398,320.00       2,624,640.00       

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,752,240.00        2,201,160.00        

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 286,440.00           10,000.00             

          ประเภทเงินประจําตําแหนง 218,400.00           218,400.00           

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 389,760.00           470,640.00           

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 170,000.00           141,840.00           

รวมหมวด 2,816,840.00       3,042,040.00       

รวมงบ 5,215,160.00       5,666,680.00       

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาตอบแทน

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 582,060.00           667,830.00           

           ประโยชนแก อปท.

          ประเภทคาเชาบาน 177,600.00           222,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000.00            40,000.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 50,000.00            

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 55,000.00            55,000.00             

    รวมหมวด 904,660.00         984,830.00          

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 400,000.00           420,000.00           

          ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 130,000.00           60,000.00             

          ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

          ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

 -คาใชจายในการจัดงานโครงการรัฐพิธีตางๆ 40,000.00             

  -คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากร 150,000.00           

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00           250,000.00           

               -คาใชจาย ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 15,000.00            15,000.00             

             -คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ 1,014,000 1,428,000.00        

               -คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้ง 350,000 100,000.00           

  - คาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะ 100,000.00           

               -คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา 20,000.00            20,000.00             

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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               ประเภทบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000.00            70,000.00             

รวมหมวด 2,099,000.00       2,653,000.00       

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 70,000.00            70,000.00             

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 20,000.00            20,000.00             

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000.00            30,000.00             

          ประเภทเช้ือเพลิงและหลอลื่น 150,000.00           150,000.00           

          ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000.00            20,000.00             

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 50,000.00            50,000.00             

รวมหมวด 340,000.00         340,000.00          

    หมวดคาสาธารณูปโภค

          ประเภทคากระแสไฟฟา 500,000.00           700,000.00           

          ประเภทคานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 12,000.00            12,000.00             

          ประเภทคาบริการไปรษณีย 20,000.00            20,000.00             

          ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000.00           120,000.00           

รวมหมวด 652,000.00         852,000.00          

รวมงบ 3,995,660.00       4,829,830.00       

งบลงทุน

     หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร 40,000.00             

ประเภทคาครภัณฑงานบานงานครัว 26,000.00             

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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          ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 108,000.00           

          ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 30,000.00            

          ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 82,000.00            

รวมหมวด 220,000.00         66,000.00           

รวมงบ 220,000.00         66,000.00           

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 115,000.00           20,000.00             

รวมหมวด 115,000.00         20,000.00           

รวมงบ 115,000.00         20,000.00           

รวมงาน 9,545,820.00       10,582,510.00      

งานบริหารงานคลัง

   งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน 525,600.00         637,680.00         

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 98,760.00          8,000.00            

          ประเภทเงินประจําตําแหนง 42,000.00            42,000.00             

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 242,160.00           369,960.00           

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 88,680.00            42,600.00             

รวมหมวด 997,200.00         1,100,240.00       

รวมงบ 997,200.00         1,100,240.00       

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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     คาตอบแทน

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน 192,000.00           251,910.00           

                   ประโยชนแก อปท.

          ประเภทคาเชาบาน 55,200.00            55,200.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00            10,000.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 40,000.00            

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000.00            40,000.00             

รวมหมวด 337,200.00         357,110.00          

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 149,000.00           

          ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 165,000.00           233,000.00           

          ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00            50,000.00             

   -คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีเพ่ือบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10,000.00             

          ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000.00            30,000.00             

รวมหมวด 394,000.00         323,000.00          

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 40,000.00            80,000.00             

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00            30,000.00             

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000.00              5,000.00              

          ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 26,000.00            26,000.00             

          ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 10,000.00            10,000.00             

รายจายจริง ประมาณการ
รายการ
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รวมหมวด 111,000.00         151,000.00          

รวมงบ 842,200.00         831,110.00          

งบลงทุน

คาครภัณฑ

ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร 40,000.00             

รวมหมวด 40,000.00           

รวมงบ 40,000.00           

รวมงาน 1,971,350.00       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระวังอัคคีภัย

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 854,830.00           

          ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000.00            

ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

    -คาใชจายศูนยอปพร.ตําบลโนนสะอาด 911,400.00           

    -คาใชจายในโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูป 50,000.00             

รวมหมวด 884,830.00         961,400.00          

รวมงบ 884,830.00         961,400.00          

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน 40,000.00             

รวมหมวด 40,000.00             

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

คาครภัณฑ

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 14,000.00             

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 2,400.00              

รวมหมวด 16,400.00           

รวมงบ 16,400.00             

รวมงาน 884,830.00         1,017,800.00       

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

   งบบุคลากร

     หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน 286,400.00           270,900.00           

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 82,560.00            

          ประเภทเงินประจําตําแหนง 42,000.00            42,000.00             

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 190,200.00           33,000.00             

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 90,000.00             

รวมหมวด 601,160.00         435,900.00          

รวมงบ 601,160.00         435,900.00          

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาตอบแทน

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน ประโยชนแก อปท 273,800.00           377,490.00           

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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          ประเภทคาเชาบาน 36,000.00            36,000.00             

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000.00            15,000.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.00            30,000.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 30,000.00            

รวมหมวด 384,800.00         458,490.00          

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 66,000.00            66,000.00             

          ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 290,000.00           

          ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ .

                   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

               -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00            50,000.00             

               -คาจางเหมาบุคคลภายนอก 234,000.00           252,000.00           

               -คาอาหารกลางวันศูนยเด็กบานโนนสะอาด 610,400.00           593,600.00           

               -คาอาหารกลางวันศูนยวัดบูรพาภิรมย 347,200.00           296,800.00           

               -โครงการบัณฑิตนอย 10,000.00             

               -โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000.00           

               -โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 10,000.00             

               -โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียน 50,000.00             

               -โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนฯ 40,000.00             

               -โครงการสงเสริมจริยธรรมฯ 40,000.00             

               -โครงการกีฬาสีสัมพันธ(ศูนยเด็ก) 10,000.00             

               -โครงการบุญมหาชาติ 10,000.00             

               -โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ฯ 20,000.00             

ประมาณการ
รายการ

รายจายจริง
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               -โครงการปฏิบัติธรรมประจําปตําบลโนนสะอาด 20,000.00             

               -โครงการอบรมใหความรูแกนักเรียนในพ้ืนท่ีฯ 30,000.00             

ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 10,000.00            10,000.00             

รวมหมวด 1,607,600.00       1,608,400.00       

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 30,000.00            30,000.00             

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 861,140.00           793,940.00           

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 15,000.00            15,000.00             

รวมหมวด 906,140.00         838,940.00          

รวมงบ 2,898,540.00       2,905,830.00       

งบรายจายอื่น

ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะโครงการอื่น 189,000.00         105,840.00          

รวมหมวด 189,000.00         105,840.00          

รวมงบ 189,000.00         105,840.00          

งบลงทุน

     หมวดคาครุภัณฑ

          ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 3,500.00              3,500.00              

รวมหมวด 3,500.00              3,500.00              

รวมงบ 3,500.00              3,500.00              

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

        เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,156,000.00       1,075,000.00       

รวมหมวด 1,156,000.00       1,075,000.00       

รวมงบ 1,156,000.00       1,075,000.00       

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

    คาใชสอย

          ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 200,000.00           

          ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

                   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

               -คาใชจายโครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข 300,000.00           

รวมหมวด 200,000.00         300,000.00          

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 120,000.00           120,000.00           

รวมหมวด 120,000.00         120,000.00          

รวมงบ 320,000.00         420,000.00          

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 60,000.00            90,000.00             

รวมหมวด 60,000.00           90,000.00           

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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รวมงบ 60,000.00           90,000.00           

รวมงาน 380,000.00         510,000.00          

รวมแผนงาน 380,000.00         510,000.00          

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินการ

คาใชสอย

     รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,000.00              

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 55,000.00             

รวมหมวด 8,000.00             55,000.00           

รวมงบ 8,000.00             55,000.00           

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 38,000.00           50,000.00           

รวมหมวด 38,000.00           50,000.00           

รวมงบ 38,000.00           50,000.00           

รวมแผนงาน 46,000.00           105,000.00          

รายจายจริง ประมาณการ
รายการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

   งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

          ประเภทเงินเดือนพนักงาน 378,120.00         282,600.00         

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 70,800.00          5,000.00            

          ประเภทเงินประจําตําแหนง 42,000.00            42,000.00             

          ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 64,080.00            114,600.00           

          ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 43,960.00            18,000.00             

รวมหมวด 598,960.00         462,200.00          

รวมงบ 598,960.00         462,200.00          

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท. 96,800.00          99,300.00         

คาอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000.00          20,000.00         

คาเชาบาน 62,000.00          62,000.00         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000.00          15,000.00         

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 20,000.00          

รวมหมวด 213,800.00        196,300.00        

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ



คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 30,000.00         30,000.00         

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

   -คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติราชการ 78,000.00         168,000.00        

   -คาเดินทางไปราชการ 30,000.00         30,000.00         

รายจายประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 460,000.00        660,000.00        

รวมหมวด 598,000.00        888,000.00        

     คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 30,000.00            50,000.00         

          ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000.00            50,000.00             

          ประเภทวัสดุกอสราง 100,000.00           

          ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 30,000.00            30,000.00             

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 25,000.00            25,000.00             

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000.00            30,000.00             

          ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00            10,000.00             

รวมหมวด 275,000.00         195,000.00          

รวมงบ 1,086,800.00       462,200.00          

งบลงทุน

     หมวดคาครุภัณฑ

          ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 188,000.00           200,000.00           

          ประเภทครุภัณฑกีฬา 100,000.00           

รวมหมวด 288,000.00         200,000.00          

รวมงบ 288,000.00         200,000.00          

รวมงาน 1,973,760.00       1,941,500.00       
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งานไฟฟาถนน

งบลงทุน

     หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

          ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

               - โครงการกอสรางถนนคสล. ม.3 211,000.00           

               - คากอสรางถนน คสล. ม.4 128,000.00           

               - คากอสรางถนน คสล. ม.9 161,000.00           

               - คากอสรางรางระบายนํ้า ม.8 150,000.00           

               - โครงการเสียงตามสาย ม.5 80,000.00            

               - โครงการคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต หมู 2 340,000.00           

               - โครงการกอสรางถนนคสล. ม. 3 310,000.00           

               - โครงการกอสรางถนนคสล. ม. 4 190,000.00           

               - โครงการขุลอกคลองสงนํ้าหมู 7 100,000.00           

               - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าเสีย ม. 8 200,000.00           

               - โครงการกอสรางถนนคสล.หมูท่ี 6 100,000.00           

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

               - โครงการปรับปรุงไหลทาง หมู 1 250,000.00           

               - โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตร หมู 9 200,000.00           

               - โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด 100,000.00           

               - โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย 100,000.00           

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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รวมหมวด 730,000.00           1,890,000.00        

รวมงบ 730,000.00           1,890,000.00        

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000.00           

รวมหมวด 100,000.00         

รวมงบ 100,000.00         

รวมงาน 830,000.00         1,890,000.00       

รวมแผนงาน 2,803,760.00       3,831,500.00       

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาใชสอย

          ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 83,000.00            

ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 20,000.00             

รวมหมวด 83,000.00           20,000.00           

รวมงบ 83,000.00           20,000.00           

งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 55,000.00            90,000.00             

รวมหมวด 55,000.00           90,000.00           

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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รวมงบ 83,000.00           90,000.00           

รวมงาน 138,000.00         110,000.00          

รวมแผนงาน 138,000.00         110,000.00          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 220,000.00           

ประเภทรายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

  -คาใชจายในการโครงการจัดการแขงขันกีฬา 220,000.00           

รวมหมวด 220,000.00           220,000.00           

         คาวัสดุ

ประเภทวัสดุกีฬา 82,000.00            82,000.00             

รวมหมวด 82,000.00           82,000.00           

รวมงบ 302,000.00         302,000.00          

งบลงทุน

     คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑกีฬา 100,000.00          

รวมหมวด 100,000.00          

รวมงบ 100,000.00          

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 82,000.00            

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 70,000.00            

รวมหมวด 152,000.00         

รวมงบ 152,000.00         402,000.00          

รวมงาน 402,000.00          

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

   งบดําเนินงาน

     หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     คาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการรับรองและพิธีการ 230,000.00           

ประเภทรายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

  -โครงการจัดกิจกรรมในงานวันเขาพรรษา 20,000.00             

  -โครงการเขาวัดฟงพระสวดมนตในวันพระขวงเขาพรรษาฯ 10,000.00             

  -โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเน่ืองในวันมาฆบูชา 10,000.00             

  -โครงการทําบุญตักบาตร 10,000.00             

  -โครงการทําบุญวันออกพรรษา 50,000.00             

  -โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและสืบสานประเพณีฯ 130,000.00           

  -โครงการจัดงานวันลอยกระทง 300,000.00           

รวมหมวด 230,000.00         530,000.00          

รวมงบ 530,000.00          

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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     หมวดเงินอุดหนุน

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 87,500.00             

          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 30,000.00             

รวมหมวด 117,500.00          

รวมงบ 117,500.00          

รวมงาน 647,500.00          

รวมแผนงาน 1,049,500.00       

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

    คาใชสอย

ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 190,000.00           

ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

  -โครงการจัดสรางบออนุบาลลูกปลาวัยออน 100,000.00           

  -โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองฯ 50,000.00             

  -โครงการจัดทําเรือนเพาะชําเพ่ือสงเสริมการปลูกพืชฯ 40,000.00             

  -โครงการอบรมเกษตรกร(การดูแลและซอมแซมเครื่องจักรขนาดเล็ก 30,000.00             

  -โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 30,000.00             

  -โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัชบา 30,000.00             

  -โครงการสํารวจขอมูลเกษตรกรและแผนพัฒนาการเกษตรฯ 10,000.00             

  -โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน 100,000.00           

รวมหมวด 190,000.00           390,000.00           

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ
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          คาวัสดุ

          วัสดุการเกษตร 30,000.00            30,000.00             

รวมหมวด 30,000.00           30,000.00           

รวมงบ 420,000.00          

  งบเงินอุดหนุน            

เงินอุดหนุนสวนราชการ 126,000.00           200,000.00           

รวมหมวด 126,000.00           200,000.00           

รวมงบ 126,000.00           200,000.00           

รวมแผนงาน 454,000.00         620,000.00          

รายการ
รายจายจริง ประมาณการ



ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 26,000,000     บาท

แยกเปน…

หมวดภาษีอากร รวม 80,000             บาท

           ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 55,000             บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

          ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 20,000             บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

         ภาษีปาย จํานวน 5,000               บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม 1,275,000        บาท

        คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปท่ีผานมา

        คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 128,000           บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

        คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปท่ีผานมา

        คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 1,147,000         บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

        คาปรับการผิดสัญญา จํานวน บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

        คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

        คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน บาท

ประมาณการเทากับปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 295,000           บาท

       ดอกเบี้ย จํานวน 295,000           บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม บาท

ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากไมมีกิจการพาณิชยและสาธารณูปโภค บาท

รายไดจัดเก็บเอง

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558"



หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 610,000           บาท

      คาขายแบบแปลน จํานวน 127,000           บาท

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา

      รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 483,000           บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากทุน รวม บาท

ไมไดประมาณการ บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,970,000       บาท

      ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน จํานวน 7,657,000         บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

      ภาษีมูลคาเพ่ิม  1/9 จํานวน 3,145,000         บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา 

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000             บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

      ภาษีสุรา จํานวน 1,115,000         บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

     ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000         บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

      คาภาคหลวงแร จํานวน 23,000             บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

      คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 440,000           บาท

ประมาณการสูงกวาปท่ีผานมา

     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน บาท

ไมไดประมาณการไว

      คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน บาท

ไมไดประมาณการไว

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,770,000        บาท

      เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน จํานวน 8,770,000         บาท

ประมาณการต่ํากวาปท่ีผานมา

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558"



แผนงาน งบประมาณ
แผนงานงบกลาง 1,676,270                                               
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,582,510                                            
แผนงานสรางความเขมแข็ง 110,000                                                  
แผนงานคลัง 1,971,350                                               
แผนงานรักษาความสงบ 1,017,800                                               
แผนงานการศึกษา 4,526,070                                               
แผนงานสาธารณสุข 510,000                                                  
แผนงานเคหะและชุมชน 3,831,500                                               
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 1,049,500                                               
แผนงานการเกษตร 620,000                                                  
แผนงานสังคมสงเคราะห 105,000                                                  
รวม 26,000,000                                            26,000,000         



-            



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง บริหารทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรมฯ

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22,670         22,670          

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,000         10,000          

เบี้ยยังชีพคนพิการ 37,790         37,790          

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 120,000       120,000         

สํารองจาย 1,000,000     1,000,000      

รายจายตามขอผูกพัน 135,000       135,000         

บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบ กบท. 344,600       344,600         

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา 6,210          6,210            

งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520          695,520         

(ฝายการเมือง) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก ฯ 120,000          120,000         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

(ฝายการเมือง) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก ฯ 120,000          120,000         

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000          120,000         

เงินคาตอบแทนเลขานุการ ฯ 198,720          198,720         

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,490,400        1,490,400      

เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 2,838,840        270,900      282,600      3,392,340      

(ฝายประจํา) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,000            -            5,000         23,000          

เงินประจําตําแหนง 260,400          42,000        42,000        344,400         

คาตอบแทนพนักงานจาง 840,600          33,000        114,600      988,200         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 184,440          90,000        18,000        292,440         

งบดําเนิน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน ฯ 919,740          377,490      99,300        1,396,530      

งาน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 95,000            15,000        20,000        130,000         

คาเชาบาน 277,200          36,000        62,000        375,200         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000            30,000        15,000        95,000          

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -                -            -            -               

คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 653,000          66,000        30,000        749,000         

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 60,000            60,000          

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ฯ

 (1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 300,000          50,000        30,000        380,000         



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง บริหารทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรมฯ

งบดําเนิน คาใชสอย  (2คาใชจายในโครงการรัฐพิธีตางๆ 40,000            40,000          

งาน  (3)โครงการพัฒนาบุคลากร 150,000          150,000         

 (4คาจางเหมาบุคคลภายนอก 1,428,000        168,000      1,596,000      

 (5)คาพวงมาลัย ชอดอกไมและพวงมาลา 20,000            20,000          

 (6)คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล 15,000            15,000          

 (7)โครงการจัดการเลือกตั้ง 100,000          100,000         

 (8)โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล 100,000          100,000         

 (9)โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อจัด 20,000        20,000          

ทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบลสามป

 (10)คาใชจายศูนยอปพร.ตําบลโนนสะอาด 911,400        911,400         

 (11)โครงการสรางความปรองดองฯ 50,000          50,000          

 (12)คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็กบาน 593,600      593,600         

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

 (12)คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็กบาน 593,600      593,600         

โนนสะอาด

 (13)คาอาหารกลางวันศูนยเด็กเล็กวัด 296,800      296,800         

บูรพาภิรมย

 (14)คาจางเหมาบุคคลภายนอก 252,000      252,000         

 (15)โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 100,000      100,000         

 (16)โครงการบัณฑิตนอย 10,000        10,000          

 (17)โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา 50,000        50,000          

ชวงปดภาคเรียน

(18)โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 10,000        10,000          

(19) โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนฯ 40,000        40,000          

(22) โครงการสงเสริมจริยธรรมฯ 40,000        40,000          

(21) โครงการกีฬาสีสัมพันธ(ศูนยเด็ก) 10,000       10,000          

(22) โครงการบุญมหาชาติ 10,000       10,000          

(23) โครงการปฏิบัติธรรมประจําปฯ 20,000       20,000          

(24) โครงการประเพณีตรุษไทยฯ 20,000       20,000          



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง บริหารทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรมฯ

(25) โครงการอบรมใหความรูแกนักเรียนฯ 30,000       30,000          

(26) โครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข 300,000     300,000         

(27) โครงการสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ 25,000       25,000          

(28) โครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ 30,000       30,000          

(29)โครงการจัดสรางบออนุบาลวัยออน 100,000   100,000         

(30)โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง 50,000     50,000          

(31)โครงการจัดทําเรือนเพาะชําฯ 40,000     40,000          

(32)โครงการอบรมเกษตรกรฯ 30,000     30,000          

(33)อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 30,000     30,000          

(34)โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 30,000     30,000          

(35)โครงการสํารวจขอมูลเกษตรกรฯ 10,000     10,000          

(36)โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน 100,000   100,000         

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

(36)โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน 100,000   100,000         

(37)คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬา 220,000     220,000         

(38)คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาฯ 530,000     530,000         

(39)โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี 10,000          10,000          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000          10,000        660,000      770,000         

งบดําเนิน คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน 150,000          30,000        50,000        230,000         

งาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000        50,000          

วัสดุงานบานงานครัว 20,000            20,000          

อาหารเสริม (นม) 793,940      793,940         

วัสดุการเกษตร 30,000     30,000          

วัสดยานพาหนะและขนสง 35,000            30,000        65,000          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,000          30,000        190,000         

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 120,000      120,000         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 46,000            10,000        56,000          

วัสดุกีฬา 82,000        82,000          

วัสดุคอมพิวเตอร 80,000            15,000        25,000        120,000         



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง บริหารทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรมฯ

คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา 700,000          700,000         

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,000            12,000          

คาบริการโทรศัพท -                

คาบริการไปรษณีย 20,000            20,000          

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000          120,000         

งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

 (1) จัดซ้ือเกาอี้ 3,500         3,500            

 (2) พัดลมติดผนัง 2,400           2,400            

 (3) จัดซ้ือเต็นท เกาอี้ โตะ หมู 5 100,000      100,000         

 (4) จัดซ้ือเต็นท เกาอี้ โตะ หมู 8 100,000      100,000         

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

ครุภัณฑงานบานงานครัว

 (1) เคร่ืองทําน้ําเย็น-น้ํารอน 26,000            14,000          40,000          

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 (1) คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 80,000            80,000          

ครุภัณฑกีฬา

(1)จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง 100,000      100,000         

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

สิ่งกอสราง  (1) คลองสงน้ําดาดคอนกรีต หมู 2 340,000      340,000         

 (2) ถนน คสล. หมู 3 310,000      310,000         

 (3) ถนน คสล. หมู 4 190,000      190,000         

 (4) ขุดลอกคลองสงน้ํา หมู 7 100,000      100,000         

 (5) รางระบายน้ําเสีย หมู 8 200,000      200,000         

 (6) ถนน คสล. หมู 6 100,000      100,000         

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง บริหารทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรมฯ

(1)ปรับปรุงไหลทาง หมู 1 250,000      250,000         

(2)ปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตร หมู 9 200,000      200,000         

(3)ปรับปรุงซอมแซมศพด.บานโนนสะอาด 100,000      100,000         

(4)ปรับปรุงซอมแซมศพด.วัดบูรพาภิรมย 100,000      100,000         

งบเงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุน  (1) อ.ชุมแพ ยาเสพติด 40,000        40,000          

 (2) จังหวัด ยาเสพติด 30,000        30,000          

 (3) สถานีตํารวจภูธร ปองกันยาเสพติด 20,000        20,000          

 (4) อาหารกลางวัน ร.ร.บานโนนบุรุษ 464,000      464,000         

 (5) อาหารกลางวัน ร.ร.บานโนนลาน 324,000      324,000         

 (6) อาหารกลางวัน ร.ร.บานเหมือดแอฯ 272,000      272,000         

 (7) ร.ร.บานโนนบุรุษ ยาเสพติด 5,000         5,000            

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

 (7) ร.ร.บานโนนบุรุษ ยาเสพติด 5,000         5,000            

 (8) ร.ร.บานโนนลาน ยาเสพติด 5,000         5,000            

 (9) ร.ร.บานเหมือดแอ  ยาเสพติด 5,000         5,000            

 (10)อุดหนุนสํานักงานเกษตร 200,000   200,000         

 (11) อ.ชุมแพ งานกาชาดประจําป 60,000        60,000          

 (12) อ.ชุมแพ จัดงานรัฐพิธี งานพิธี 7,500          7,500            

 (13) ศูนยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ผูปวยเอดส 40,000        40,000          

 (14) อ.ชุมแพ บริจาคโลหิต 10,000        10,000          

 (15) อ.ชุมแพ งานเทศกาลไหม 20,000        20,000          

งบเงิน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุน  (1) อุดหนุน อสม. สําหรับพัฒนางาน 90,000       90,000          

สาธารณสุขมูลฐาน

อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน

 (1)อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานอ.ชุมแพ 40,000          40,000          

(2)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมในการศึกษาดูงานฯ 30,000        30,000          

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

อุดหนุนอบต.หนองเขียด 20,000            20,000          



แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง บริหารทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม เคหะและ สรางความ ศาสนา การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห ชุมชน เขมแข็ง วัฒนธรรมฯ

งบเงิน รายจายอื่น ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจาย

รายจายอื่น เฉพาะโครงการอื่น

(1)คาอาหารกลางวัน ศูนยเด็กคายร.8 พัน 2 78,400        78,400          

(2) คาอาหารเสริมนมศุนยเด็กคายร.8พัน 2 27,440        27,440          

รวม 1,676,270    12,553,860     1,017,800     4,526,070   510,000     105,000     3,831,500   110,000     1,049,500   620,000  26,000,000     

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย



            ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  26,000,000  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 แยกเปน....

ก งานงบกลาง รวม 1,676,270      บาท แยกเปน.....

     งบกลาง รวม 1,676,270      บาท แยกเปน.....

          1.หมวดรายจายงบกลาง รวม 1,676,270      บาท แยกเปน.....

          1.1งบกลาง รวม 1,325,460      บาท แยกเปน.....

1.1.1ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 22,670            บาท

          -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง คาตอบแทนพนักงานจาง/เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 

1.1.2ประเภทเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ต้ังไว 10,000            บาท

           -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดตามหลักเกณฑของราชการและมีสิทธิได

รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

1.1.3ประเภทเงินสมทบเบี้ยยังชีพคนพิการ ต้ังไว 37,790            บาท

           -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาดตามหลักเกณฑของราชการและมีสิทธิได

รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ

1.1.4ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ต้ังไว 120,000          บาท

          -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เดือนละ 500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548

1.1.5ประเภทสํารองจาย ต้ังไว 1,000,000        บาท

          -เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

1.1.6ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 135,000          บาท

         -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามสัดสวนเงินสมทบ

เทศบาลขนาดเล็ก สมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาหลักสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน        

          1.2บําเหน็จ/บํานาญ รวม 350,810         บาท

1.2.1ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 344,600          บาท

          -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2536 

ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให

1.2.2 ประเภทเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) ต้ังไว 6,210              บาท

        -เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา(กสจ.)ในอัตรารอยละ 3

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตําบลโนนสะอาด

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน



******************************************************



งานบริหารท่ัวไป รวม 10,582,510    บาท แยกเปน...

       ก. งบบุคลากร รวม 5,666,680      บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640      บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว 695,520        บาท แยกเปน...

1.ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว 695,520         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแก นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท /รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนๆละ 15,180 บาท/เดือน

/เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว 120,000        บาท

2.ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว 120,000         บาท
         -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆละ

 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก ตั้งไว 120,000        บาท

3.เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว 120,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท รองนายกจํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี ตั้งไว 198,720        บาท

4.ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว 198,720         บาท
         -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการ นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตั้งไว 1,490,400      บาท

5.ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตั้งไว 1,490,400       บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท/รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท 

สมาชิกสภาฯตั้งไว 10 คน  เดือนละ 9,660 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน คาตอบแทน

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯพ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,042,040      บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,201,160      บาท

6.ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,201,160       บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน

พนักงานเทศบาลท่ีสังกัดสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาดตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 10,000          บาท

7.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 10,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว/เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกขาราชการ(พนักงานเทศบาล)

ท่ีสังกัดสํานักปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



อัตราเงินเดือนและตั้งไวเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 55 ขอ 1 แหงประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ

พนักงานจางเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 218,400        บาท

8.ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 218,400         บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 470,640        บาท

9.ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 470,640         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานจางท่ีมีอยูในสังกัด สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศ

 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 141,840        บาท

10.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 141,840         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ท่ีสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

    ข. งบดําเนินงาน รวม 4,829,830      บาท

คาตอบแทน รวม 984,830        บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 667,830        บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 667,830         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ                   

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 55,000          บาท

2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 55,000           บาท

          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล,พนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งให

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 222,000        บาท

3.ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 222,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 40,000          บาท

4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 40,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549



คาใชสอย รวม 2,653,000      บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 420,000        บาท แยกเปน...

5.คาธรรมเนียมลงทะเบียน ตั้งไว 250,000         บาท
 -เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียน คาฝกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงานเทศบาล/ลูกจาง/สมาชิกสภา/ผูบริหารตลอดจนบุคคลอ่ืนๆซึ่ง

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีใหกับทางเทศบาล ตลอดจนคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการฝกอบรม สัมมนา รวมท้ังคาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

อบรม

6.คาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว 80,000           บาท
 -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคาท่ีเปนตัวแทนประชาคม ตัวแทนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน

 ในการปฏิบัติหนาท่ีเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาเพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับตัวแทนประชาคม และพนักงานสวนตําบล

ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผูควบคุมงานกอสราง ท้ังน้ี ผูท่ีเปนพนักงานเทศบาลจะตองไมเปนผู

ซึ่งมาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดใหมีหนาท่ีตรวจการจางและหรือควบคุมงานกอสรางในหนวยงานท่ีตนสังกัดตลอดจนคาตอบแทน

คณะกรรมการในการสอบคัดเลือก สรรหา พนักงานเทศบาล

7.คาวารสารและสิ่งพิมพ ตั้งไว 30,000           บาท
 -เพ่ือจายเปนคาวารสารและสิ่งพิมพตางๆของสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาดซึ่งไดจัดซื้อในนามของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

เชน หนังสือพิมพ หนังสือตางๆของหนวยงานของรัฐท่ีจัดทําข้ึนในวาระตางๆ หนังสือสงเสริมดานวิชาการ เปนตน

8.คาเขาปกหนังสือ เย็บหนังสือ ตั้งไว 30,000           บาท
 -คาเขาปกหนังสือ เขาเลมหนังสือ เขาเลมวารสารของ เทศบาลตําบล เขาเลมขอบัญญัติตางๆ แผนพัฒนาตําบลสามป 

แผนดําเนินงาน แผนยุทธศาสตรตลอดจนแผนตางๆท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการ

9.คารังวัดท่ีสาธารณประโยชน ตั้งไว 30,000           บาท

 -เพ่ือจายเปนคารังวัดท่ีสาธารณประโยชน

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 60,000          บาท แยกเปน...

10.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือบุคลากร ตั้งไว 60,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญคาพิมพเอกสาร คาใชจายเก่ียวเน่ืองกับการเลี้ยงรับรองและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจํา

เปนตองจายเก่ียวกับการเลี้ยงรับรอง เพ่ือเปนการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศนงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศน

ศึกษาดูงานของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการอ่ืนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลและคณะบุคคล ตลอดจนการ

จัดประชุม ซึ่งเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดจัดข้ึน เชน การประชุมประชาคมตําบล การประชุมกลุมอาชีพ ตลอดจนการจายเปนคาอาหารเครื่อง

ดื่มตางๆเพ่ือใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล คณะอนุกรรมการ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกับ

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/กลุมเอกชน/กลุมอาชีพตางๆ

    ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 2,103,000      บาท แยกเปน...

 11.คาใชจายในการจัดงานโครงการรัฐพิธีตางๆ ตั้งไว 40,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดงานรัฐพิธีตางๆ เชน โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ เปนตนท่ีเทศบาล

ตําบลโนนสะอาดไดจัดใหมีข้ึน หรือท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดดําเนินการซึ่งเปนคา

ใชจายในงานรัฐพิธีตางๆท้ังท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดดําเนินการเองหรือรวมบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ

12.คาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว 150,000         บาท
  -เพ่ือใชจายในการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลโนนสะอาดใหมีความรูในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดทักษะ



13.คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ตั้งไว 1,428,000       บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆใหกับทางเทศบาลตําบลโนนสะอาด เชน คนงานท่ัวไป/คนสวน

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสํานักงาน/คนงานประจํารถขยะ/แมบานฯลฯ ตั้งไว 17คนๆละ 7,000 บาท/เดือนรวมเปนเงิน1,428,000 บาท 

14.คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 250,000         บาท
  -เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก ใหสมาชิกสภา คณะผูบริหาร/พนักงานลูกจางตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งได

ปฏิบัติหนาท่ีใหกับเทศบาลตําบลโนนสะอาดและไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ

15.คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว 20,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสจําเปน

และมีความสําคัญ

16.คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ตั้งไว 15,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลในโอกาสและการจัดกิจกรรมตางๆ

17.คาใชจายในจัดโครงการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว 100,000         บาท
  -เพ่ือใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสะอาด

18.คาใชจายในโครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ตั้งไว 100,000         บาท
  -เพ่ือใชจายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 70,000          บาท

19.คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเทศบาล ตั้งไว 70,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของเทศบาล เชน คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของเทศบาล คาบํารุงซอมแซมสนามฟุตบอล/สนามหญา/สนามกีฬาเอนกประสงค เชน ประดับตกแตง ถมทราย หรือตลอดจนซอมแซมอ่ืนๆ

เก่ียวกับสนามของเทศบาล

คาวัสดุ ตั้งไว 340,000        บาท แยกเปน....

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 70,000          บาท

20.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 70,000           บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวหมดไป สิ้นเปลือง

แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหา

สิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000          บาท

21.คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000           บาท
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว วัสดุท่ีใชทําความสะอาด และอุปกรณอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของ

ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000          บาท

22.คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  นํ้ามันเบรค  ยางนอก-ใน  และอ่ืน ๆ        

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 150,000        บาท



23.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 150,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  เชน  นํ้ามันเบนซิล  ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  และอ่ืน ๆ

ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงคตาง ๆ และอ่ืน ๆ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000          บาท

24.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ฟลม  ลางอัดขยายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร ปายประชาสัมพันธ

ปายรณรงคตาง ๆ และอ่ืน ๆ 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000          บาท

25.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

คาสาธารณูปโภค รวม 852,000        บาท แยกเปน....

ประเภทคากระแสไฟฟา ตั้งไว 700,000        บาท

26.คากระแสไฟฟา ตั้งไว 700,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของเทศบาล และคาไฟฟาสถานีสูบนํ้าท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 12,000          บาท

27.คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว 12,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา  

ประเภทคาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 20,000          บาท

28.คาบริการไปรษณีย  ตั้งไว 20,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 120,000        บาท

29.คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว 120,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  คาธรรมเนียมในการใชบริการ  และอ่ืน ๆ

     ค.งบลงทุน  รวม 66,000          บาท แยกเปน....

คาครุภัณฑ รวม 66,000          บาท

ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000          บาท

1.คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000           บาท
     -เพ่ือจายเปนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร โตะ และเกาอ้ีสําหรับสํานักปลัด(ราคาตามทองตลาด)

ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 26,000          บาท

2.คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ตั้งไว 26,000           บาท

 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นแบบทอตอ ขนาด 2 กอก(ราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ ป 2557)
รวม 20,000          บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000          บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 20,000          บาท
1.อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองเขียด ตั้งไว 20,000           บาท

ง.งบเงินอุดหนุน



  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหนองเขียดเพ่ือเปนคาดําเนินโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ

อําเภอชุมแพ (ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินการโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมท. 0808.2/6200 ลว. 30 มิ.ย. 53)

(ท้ังนี้โครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

*************************************************************



งานบริหารงานคลัง รวม 1,971,350    บาท

    ก. งบบุคลากร รวม 1,100,240    บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,100,240    บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 637,680      บาท แยกเปน...

1.เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว 637,680       บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล)

  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 8,000         บาท

2.เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 8,000          บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว/เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกขาราชการ(พนักงานเทศบาล)

ท่ีสังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด

อัตราเงินเดือนและตั้งไวเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 55 ขอ 1 แหงประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ

พนักงานจางเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000        บาท

3.เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000        บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 369,960      บาท

4.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 369,960       บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีมีอยูในสังกัด  ตั้งไว 3 อัตรา ไดแก ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ

ผช.จนท.จัดเก็บรายได ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของ

เทศบาล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 42,600        บาท

5.เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 42,600        บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ตั้งไว 3 อัตรา ไดแก

 ผช.จนท.กง.บช./ผช.จนท.พัสดุ/ผช.จนท.จัดเก็บรายได  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑการให

พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2555

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

    ข. งบดําเนินงาน รวม 831,110      บาท แยกเปน...

คาตอบแทน รวม 357,110      บาท แยกเปน...

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 251,910      บาท แยกเปน...

1. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 251,910       บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ                          



ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 40,000        บาท
2.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 40,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล)พนักงานจาง

นอกเวลาราชการ,วันหยุดราชการท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 55,200        บาท
3.คาเชาบาน ตั้งไว 55,200        บาท
          -เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551

ประเภทเงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 10,000        บาท

4.คาเงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 10,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549

คาใชสอย รวม 323,000      บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 233,000      บาท
           5. คาลงทะเบียน ตั้งไว 60,000           บาท

         - เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล)หรือผูท่ีไดรับคําสั่งใหเขารับการ

อบรมสัมมนาตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการอบรมสัมมนา ฯลฯ

           6. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ตั้งไว 168,000          บาท

        -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีคนงานท่ัวไป ตั้งไว 2 อัตราเปนเวลา 12 เดือนๆละ

7,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท

             7. คาธรรมเนียม ตั้งไว 5,000             บาท

        -เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดถูกเรียกเก็บเมื่อไดรับบริการตาง ๆเชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน

คาธรรมเนียมท่ีธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บ,คาไปรษณย ฯลฯ

         ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 60,000        บาท
          8.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000 บาท

        -เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะและคาใชจายอ่ืนๆสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน

(พนักงานสวนตําบล)หรือผูท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการของเทศบาลตําบลโนนสะอาด

          9.คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีเพ่ือบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตั้งไว 10,000

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 30,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังน้ี

          10.คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑประเภทตางๆ เชน ตู โตะ 

                เกาอ้ี คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี

คาวัสดุ ตั้งไว 151,000      บาท แยกเปน...

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 80,000        บาท

11.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 80,000        บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวหมดไป สิ้นเปลือง

                 แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหา

                 สิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท



ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000        บาท

12.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000        บาท
        - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000         บาท

13.วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000         บาท
        -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุรถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล สายโซรถตลับลูกปน นอต และสกรูฯลฯ 

ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000        บาท

14.คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000        บาท
      -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต หรืออ่ืนๆ เชนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด

                นํ้ามันเตา ถาน แกซหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องฯลฯท่ีใชในภารกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ีของกองคลัง

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 26,000        บาท

15.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 26,000        บาท
     - เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาไมอัด คาสี คาวัสดุตางๆ เชน ตะปู สี พูกัน ตลอดจนคาจางเหมาบุคคลภายนอก

ในการเขียนปาย ติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธ งานตางๆของทางราชการและเทศบาล

    ค. งบลงทุน  รวม 40,000        บาท แยกเปน....

คาครุภัณฑ รวม 40,000        บาท

ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000        บาท

1.คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000        บาท

 คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  ตั้งไว   1  เครื่อง ตั้งไว 40,000          บาท

     -เพ่ือจายเปนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ เครื่องปริ้นเตอร โตะ และเกาอ้ีสําหรับกองคลัง(ราคาตามทองตลาด)

*****************************************************************



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 110,000         บาท แยกเปน..

    ก. งบดําเนินงาน รวม 20,000          บาท แยกเปน..

คาใชสอย รวม 20,000          บาท แยกเปน..

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 20,000           บาท
1.คาดําเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจําป 2558 ตั้งไว 20,000               บาท

          เพ่ือใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบลสามป

    ข. งบเงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 90,000 บาท
       (1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเพ่ือใชจายในโครงการสรางความเขมแข็งประชาคมหมูบาน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด

ตั้งไว 40,000               

       (2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเพ่ือใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน

ตั้งไว 30,000               บาท

       (3) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ เพ่ือใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตั้งไว 20,000               บาท

(ตามนโยบายคสช.ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ท้ังนี้โครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

*******************************************************

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน



งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,017,800     บาท

  ก.  งบดําเนินงาน รวม 961,400       บาท

คาใชสอย รวม 961,400       บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 961,400       บาท แยกเปน...
(1) คาใชจายศูนย อปพร.ตําบลโนนสะอาด(งานกูชีพ กูภัย) ต้ังไว 911,400           บาท

 

1.1.โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ตั้งไว 601,400            บาท

1.2.โครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดก้ัน)เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 30,000             บาท

1.3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจรอง(จุดสกัดก้ัน)เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 30,000             บาท

1.4.โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ตั้งไว 250,000            บาท

(2) คาใชจายในโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูป  50,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดงานโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพ่ือการปฏิรูป  50,000             บาท

   ข. งบเงินอุดหนุน รวม 40,000         บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน ตั้งไว 40,000         บาท

1.อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอชุมแพ ตั้งไว 40,000          บาท

 -เพ่ือใชจายอุดหนุนในโครงการจัดอบรมชมรมลูกเสือชาวบาน

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

             สวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

   ค. งบลงทุน รวม 16,400         บาท แยกเปน...

คาครุภัณฑ ตั้งไว 16,400         บาท แยกเปน...

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 14,000         บาท

1.คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 1 กอก ตั้งไว 14,000          บาท
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น แบบทอตอ ขนาด 1 กอก ไวสําหรับบริการประชาชนและสําหรับงานกูชีพ กูภัย 

(ราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ ป 2557)

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รวม 2,400           บาท

2.คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ตั้งไว 2,400            บาท
 -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิวจํานวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 1,200 บาท เพ่ือไวบริการประชาชนและสําหรับงานกูชีพ กูภัย

 (ราคาตามทองตลาด)

********************************************************

แผนงานรักษาความสงบภายใน



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,526,070      บาท แยกเปน...

     ก.งบบุคลากร รวม 435,900         บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 435,900         บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 270,900         บาท

1.เงินเดือนพนักงาน 270,900         บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน/พนักงานเทศบาล/ขา

ราชการครูท่ีสังกัดกองการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000          บาท

2.เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 33,000          บาท

3.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 33,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนง ผูดูแลเด็ก เน่ืองจากไดรับคาตอบแทนมากกวาท่ีกรมสงเสริม ฯ จัดสรร

ใหซึ่งในสวนท่ีเกินน้ันเทศบาลตําบลโนนสะอาดจะตองเปนผูเบิกจายจากเงินงบประมาณรายได ตามแนวทางการเบิกจายงบประมาณ

เงินอุดหนุน เฉพาะกิจสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน

เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554 

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 90,000          บาท

4.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานจาง ตั้งไว 90,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  ท่ีสังกัดกองการศึกษาเทศบาล 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง  และพนักงานจางของ

เทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

    ข. งบดําเนินงาน รวม 2,905,830      บาท แยกเปน...

คาตอบแทน รวม 458,490         บาท แยกเปน...

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 36,000          บาท

1.คาเชาบาน ตั้งไว 36,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบวาดวยการเชาบานของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000          บาท

2.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับผูมีสิทธ์ิไดรับคาชวยเหลือการศึกษาบุตร จากเทศบาลตําบลโนนสะอาด 

กองการศึกษา

 แผนงานการศึกษา



ประเภทเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด 15,000          บาท

3.คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด ตั้งไว 15,000           บาท
         -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กอรปกับโครงการ

ขยายเวลาการใหบริการประชาชนและการใหบริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท ตั้งไว 377,490         บาท

4.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 377,490            บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ      

คาใชสอย รวม 1,608,400      บาท แยกเปน..

ประเภทคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 66,000          บาท แยกเปน..

          5.คาลงทะเบียน ตั้งไว 50,000               บาท

          -เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนคาเอกสารการลงทะเบียน สัมมนา ฝกอบรม คาหนังสือเก่ียวกับการฝกอบรม สําหรับ

พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานหนาท่ี อบรม ใหกับเทศบาลตําบลโนนสะอาด กองการศึกษา

          6.คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 16,000               บาท

          -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 2 ศูนย ไดแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโนนสะอาดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมยในอัตราคนละ 2,000 บาท " ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน "

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 1,532,400      บาท

          7.คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 593,600         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี "ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ

ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน"

         7.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด ตั้งไว 593,600             บาท

          -จัดสรรใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด หมูท่ี 1 ท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 106 คนๆละ 20 บาท 

ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

          งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1 พ.ย.57-31 มี.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31 ต.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          8.คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 296,800         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี "ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ

ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน"

          ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย ตั้งไว 296,800             บาท

          จัดสรรใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรภาภิรมย หมูท่ี 2 ท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 53 คนๆละ 20 บาท 

ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

          งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1 พ.ย.57-31 มี.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31 ต.ค.58) ตั้งไว 140 วัน เปดเทอม 140 วัน

          9.คาจางเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว 252,000         บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีแมบานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 

ตั้งไว 2 คน/เดือนๆละ 7,000 บาท เปนเงิน 168,000 บาท และจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีในกองการศึกษา



ตั้งไว 1 คน/เดือนๆละ 7,000 บาท เปนเงิน 84,000 บาท

         คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000          บาท

          10.คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาเดินทาง,คาเบี้ยเลี้ยง ใหกับพนักงานฯลูกจางฯท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการตลอดจน

บุคคลท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการของกองการศึกษา

11.โครงการบัณฑิตนอย ตั้งไว 10,000           บาท

12.โครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 100,000          บาท

13.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตั้งไว 10,000           บาท

14.โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาชวงปดภาคเรียน ตั้งไว 50,000           บาท

15.โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน วัสดุทางการศึกษาตั้งไว 40,000           บาท

16.โครงการสงเสริมจริยธรรม การเรียนรูการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ตั้งไว 40,000           บาท

17.โครงการกีฬาสัมพันธ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนยตั้งไว 10,000           บาท

18.โครงการบุญมหาชาติ ตั้งไว 10,000           บาท

19.โครงการปฏิบัติธรรมประจําปตําบลโนนสะอาด ตั้งไว 20,000           บาท

20.โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ประเพณีทองถ่ินของไทยคอนสาร หมูท่ี 7-8

ตั้งไว 20,000           บาท

21.โครงการอบรมใหความรูแกนักเรียนในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ตั้งไว 30,000           บาท

ประเภทรายจายเพื่อการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000          บาท

11.บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เชน ทีวี ตูเย็น พัดลม วีดีโอ เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพดีด กลองถายรูป และครุภัณฑอ่ืนๆของกองการศึกษา

คาวัสดุ ตั้งไว 838,940         บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000          บาท

12.วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 30,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวหมดไป สิ้นเปลือง

แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอ่ืน ๆ และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของ

ท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000          บาท

13.วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร อุปกรณเพ่ิมเติม และจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ

และรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 793,940         บาท

14.อาหารเสริม(นม) ตั้งไว 793,940         บาท



    -เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)ในเขต

เทศบาลตําบลโนนสะอาดและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับโอนมาจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี(ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน

14.1.โรงเรียนบานโนนบุรุษ ตั้งไว 211,120         บาท
จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด 116 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-31 มี.ค.58)ตั้งไว 145 วันเปดเทอม 100 วันปดเทอม 45 วัน(1เม.ย.58-15พ.ค.57)

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-10 ต.ค. 58)ตั้งไว 115 วันเปดเทอม100วันปดเทอม15 วัน(11ต.ค.58-31ต.ค.58)

14.2.โรงเรียนบานโนนลาน ตั้งไว 147,420         บาท
จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด 81 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-31 มี.ค.58)ตั้งไว 145 วันเปดเทอม 100 วันปดเทอม 45 วัน(1เม.ย.58-15พ.ค.58)

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-10 ต.ค. 58)ตั้งไว 115 วันเปดเทอม100วันปดเทอม15 วัน(11ต.ค.58-31ต.ค.58)

14.3.โรงเรียนบานเหมือดแอ-หนองบัว ตั้งไว 123,760         
จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด 68 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 260 วันโดยจัดสรร 2 งวดคือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-31 มี.ค.58)ตั้งไว 145 วันเปดเทอม 100 วันปดเทอม 45 วัน(1เม.ย.58-15พ.ค.58)

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-10 ต.ค. 58)ตั้งไว 115 วันเปดเทอม100วันปดเทอม15 วัน(11ต.ค.58-31ต.ค.58)

14.4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด ตั้งไว 207,760         บาท
จัดสรรใหเด็กท้ังหมด 106 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 280วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-15 พ.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-30 ต.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

14.5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย ตั้งไว 103,880         บาท
จัดสรรใหเด็กท้ังหมด 53 คนๆละ 7 บาทตั้งไว 280วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2557(1พ.ย.57-15 พ.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

งวดท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2558(16 พ.ค.58-30 ต.ค. 58)ตั้งไว 140 วัน

    ค.งบรายจายอ่ืน รวม 105,840         บาท แยกเปน..

ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะโครงการอ่ืน ตั้งไว 105,840 บาท แยกเปน..

1.คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาย ร.8 พัน 2  78,400               บาท

ตั้งไว 14 คนๆละ 20 บาท ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-พ.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม140วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม140วัน

20.คาอาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาย ร.8 พัน 2 27,440 บาท

 -เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายร.8พัน2

ตั้งไว 14 คนๆละ 7 บาท ตั้งไว 280 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวด คือ

งวดท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2/2557  (1พ.ย.57-15พ.ค.58)   ตั้งไว140 วัน

งวดท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1/2558  (16พ.ค.58-31ต.ค.58) ตั้งไว140 วัน

  ง.งบเงินอุดหนุน รวม 1,075,000 บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุน รวม 1,075,000 บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 1,075,000 บาท แยกเปน...



1.อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ ตั้งไว 1,060,000 บาท
 -เพ่ือจายเปนคาอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)ในเขตเทศบาล

               ตําบลโนนสะอาด ดังน้ี"ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน"

1.1โรงเรียนบานโนนบุรุษ ตั้งไว 464,000 บาท
 -จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 100%

ตั้งไว 116 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว 200 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-31มี.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

1.2โรงเรียนบานโนนลาน ตั้งไว 324,000 บาท
 -จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 100%

ตั้งไว 81 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว 200 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-31มี.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

1.3โรงเรียนเหมือดแอ-หนองบัว ตั้งไว 272,000 บาท
 -จัดสรรใหเด็กเล็ก-ป.6 ตั้งไวนักเรียนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 100%

ตั้งไว 68 คนคนละ 20 บาท ตั้งไว 200 วัน โดยจัดสรรเปน 2 งวดคือ

งวดท่ี1ภาคเรียนท่ี 2/2557 (1พ.ย.57-31มี.ค.58) ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

งวดท่ี2ภาคเรียนท่ี 1/2558 (16พ.ค.58-31ต.ค.58)ตั้งไว100วัน เปดเทอม100วัน

2.อุดหนุนโรงเรียนบานโนนบุรุษ ตั้งไว 5,000            บาท
 -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานโนนบุรุษเพ่ือใชจายในโครงการศีลหาสดใส รวมหางไกลยาเสพติด

3.อุดหนุนโรงเรียนบานเหมือดแอ-หนองบัว ตั้งไว 5,000            บาท
 -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนเหมือดแอ-หนองบัวเพ่ือใชจายในโครงการฟา-ชมพู รวมพลังตอตานยาเสพติด

4.อุดหนุนโรงเรียนบานโนนลาน ตั้งไว 5,000            บาท
 -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานโนนลานเพ่ือใชจายในโครงการเด็กและเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน

    จ. งบลงทุน  รวม 3,500            บาท

คาครุภัณฑ รวม 3,500            บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 3,500            บาท

1.  คาจัดซื้อเกาอ้ี  ตั้งไว 3,500            บาท
 -เพ่ือจายเปนจัดซื้อเกาอ้ี ตั้งไว 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท เพ่ือใชในกองการศึกษา(ราคาตามทองตลาด)

***********************************************



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 510,000         บาท แยกเปน..

    ก. งบดําเนินงาน รวม 420,000         บาท แยกเปน..

คาตอบแทน รวม -               บาท ไมไดต้ังไว

คาใชสอย รวม 300,000         บาท แยกเปน..

       ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 300,000         บาท
1.โครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข ตั้งไว 300,000             บาท

 -เพ่ือใชจายในโครงการทัศนศึกษาดูงานดานสาธารณสุข ประจําป 2558 

คาวัสดุ ตั้งไว 120,000         บาท แยกเปน..

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 120,000         บาท แยกเปน..

2.คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย/นํ้ายากําจัดยุงลาย ตั้งไว 120,000             บาท

 -เพ่ือจายเปนคากําจัดลูกนํ้ายุงลายและนํ้ายากําจัดยุงลายตามรายการ ดังน้ี

1.คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 50,000               บาท

2.คาจัดซื้อนํ้ายาฉีดพนกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 50,000               บาท

3.คาจัดซื้อนํ้ามันเบนซินเติมเครื่องพนหมอกควันและนํ้ามันโซลาเพ่ือผสมนํ้ายากําจัดลูกนํ้ายุงลาย

20,000               บาท

    ข. งบเงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท แยกเปน...

เงินอุดหนุน รวม 90,000          บาท

เงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว 90,000 บาท
1.อุดหนุนคาโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว 90,000 บาท

          - อุดหนุนการบริการสาธารณสุข ในการดําเนินการตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบล

โนนสะอาด ตั้งไว 6 หมูบาน หมูท่ี 1,2,3,4,7,8 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของอสม.ในเขตเทศ

บาลตําบลโนนสะอาดหมูบานละ 15,000 บาทและเพ่ือใหอสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรมไดแก - การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข

 -การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ - การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ท้ังน้ีตองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ท่ีโอนมาในลักษณะอุดหนุนท่ัวไปในป 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท.08913/ว1542 ลว.2 ก.ค. 56

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมท  0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย.53

*******************************************************************

แผนงานสาธารณสุข



งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,831,500       บาท แยกเปน...

   ก.  งบบุคลากร รวม 462,200          บาท แยกเปน...

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 462,200          บาท แยกเปน...

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 282,600          บาท

1.คาเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 282,600           บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานสวนเทศบาล)และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  

กองชางเทศบาลตําบลโนนสะอาดตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลาง

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 5,000             บาท

2.คาเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 5,000              บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว/เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกขาราชการ(พนักงานเทศบาล)

ท่ีสังกัดกองชาง เทศบาลตําบลโนนสะอาด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนด

อัตราเงินเดือนและตั้งไวเงินท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง ลงวันท่ี 23 พ.ค. 55 ขอ 1 แหงประกาศก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ

พนักงานจางเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว

ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000            บาท

3.คาเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000            บาท
         -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ีควรไดรับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2556

และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 114,600          บาท

4.คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 114,600           บาท
          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางของเทศบาล

 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2554 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 18,000            บาท

5.คาเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 18,000            บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  เชน  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง ท่ีมีอยูในสังกัดกองชาง เทศบาล

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล

ตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

   ข.  งบดําเนินงาน รวม 1,279,300       บาท แยกเปน...

คาตอบแทน รวม 196,300          บาท แยกเปน...

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000            บาท
1.เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000            บาท

แผนงานเคหะและชุมชน



          -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนขาราชการสวนทองถ่ิน (พนักงานเทศบาล) ลูกจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และวันหยุดราชการ กอรปกับโครงการขยายเวลาการใหบริการประชาชนและการใหบริการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปทตั้งไว 99,300            บาท
2.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 99,300            บาท
          -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ท่ีผานเกณฑ

การประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ      

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 62,000            บาท

3.คาเชาบาน ตั้งไว 62,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง ตามระเบียบวาดวยการเชาบานของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 15,000            บาท

4.คาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 15,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูมีสิทธ์ิไดรับคาชวยเหลือการศึกษาบุตรจากเทศบาลตําบลโนนสะอาดของกองชาง

คาใชสอย รวม 888,000          บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 30,000            บาท

5.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 30,000            บาท

คาธรรมเนียมหรือลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 30,000            บาท

          - เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ตั้งไว 30,000 บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 198,000          บาท แยกเปน...

6.คาเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000                บาท

          -เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน(พนักงานเทศบาล) เชน คาเดินทาง,คาเบี้ยเลี้ยง,คาอาหาร

ระหวางเดินทางหรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการเดินทางไปราชการของพนักงานสังกัดกองชางเทศบาบลตําบลโนนสะอาด

7.คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆในกองชาง 168,000              บาท

          -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาท่ีคนงานท่ัวไป ตั้งไว 2 อัตราเปนเวลา 12 เดือนๆละ 7,000 บาท

รวมเปนเงิน 168,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 660,000          บาท

8.คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 660,000           บาท

          -เพ่ือจายเปนรายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังน้ี

          (8.1) รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 40,000                บาท

          -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ หรือวัสดุตางๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนโยธา

          (8.2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทางทุกประเภทท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลและอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล

ตั้งไว 500,000              บาท

           -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาทางหรือซอมแซมทางทุกประเภทท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังเปนคา

จางเหมา ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทางท่ีเปนงานบํารุงรักษาทางท่ีเปนงานบํารุงรักษาปกติ งานบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา

งานบํารุงรักษาพิเศษและงานซอมฉุกเฉิน ตามวิธีการบํารุงรักษาทางแตละลักษณะผิวทางกําหนด

          (8.3) คาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 100,000              บาท

           -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล รวมท้ังระบบประปาท่ีไดรับ

ถายโอนภารกิจซอมแซมบํารุงรักษา เปนคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังคาจางเหมาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหระบบสามารถใชงานได



         (8.4) คาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา สถานีบานโนนหัน หมู6 20,000                บาท

          -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา สถานีบานโนนหัน หมูท่ี 6 และสวนประกอบของสถานีสูบนํ้า เชน

คลองสงนํ้า เครื่องสูบ โรงแพ หมอแปลงไฟฟา เปนคาวัสดุและอุปกรณรวมท้ังเปนคาจางเหมาดําเนินการบํารุงรักษาซอมแซมดวย

คาวัสดุ รวม 195,000          บาท แยกเปน...

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000            บาท

9.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาไมอัด คาสี คาวัสดุตางๆ เชน ตะปู สี พูกัน ตลอดจนคาจางเหมา

บุคคลภายนอกในการเขียนปาย ติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธ งานตางๆของทางราชการและเทศบาล

ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000            บาท

10.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียน กระดาษถายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ หมึกโรเนียว หมึกคอมพิวเตอร คาเครื่องเขียน

แบบพิมพตางๆและอุปกรณอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงนของกองชาง เชน ตรายาง แฟม สมุดบัญชี ลวดเย็บกระดาษ เมก คลิป

กระดาษคารบอน สมุดประวัติขาราชการ พนักงานจาง ซอง ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 25,000            บาท

11.คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 25,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคา จัดซื้อแผนบันทึกขอมูลในสํานักงาน,หมึกคอมพิวเตอร หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องหมึกพิมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิ้ล แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิบ 

เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูล เชน แบบดิสเกตต แบบซีดีรอม แบบออฟติคอล เครื่องอานสัญญาณซีดีรอม 

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ตลอดจนวัสดุอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 30,000            บาท

12.คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 30,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต ( รถกระเชาไฟฟา ) รถจักรยานยนต หรืออ่ืนๆ เชน นํ้ามันดีเซล

นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันเตา ถาน แกสหุงตม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ท่ีใชในภารกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติหนาท่ีของสวนกองชาง

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000            บาท

13.คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา 

หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร และช้ินสวนวิทยุ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ ชุดโคมไฟสาธารณะ ท่ีใชงานตาม

อํานาจหนาท่ีของ เทศบาลตําบลโนนสะอาด เชน บํารุงรักษา หรือซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาสองสวางหมูบาน

หรือตามกิจกรรมท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดใหมีข้ึน

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000            บาท

14.คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 30,000            บาท

          -เพ่ือจายเปนคาวัสดุรถกระเชาไฟฟา เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นอต และสกร ูกระจกมองขาง

กันชน ฯลฯ

    ค. งบลงทุน  รวม 2,090,000       บาท แยกเปน...

คาครุภัณฑ รวม 200,000          บาท แยกเปน...



ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน รวม 200,000          บาท

1.คาครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 200,000          บาท
1.1 โครงการจัดซื้อเต็นท เกาอ้ี โตะ หมูท่ี 5 ตั้งไว 100,000              บาท

    -เพ่ือจัดซื้อโตะยาว เกาอ้ีพลาสติก และเต็นท ใหกับประชาชนหมูท่ี 5 ไวเพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมตางๆของหมูบาน

1.2 โครงการจัดซื้อเต็นท เกาอ้ี โตะ หมูท่ี 8 ตั้งไว 100,000              บาท

    -เพ่ือจัดซื้อโตะยาว เกาอ้ีพลาสติก และเต็นท ใหกับประชาชนหมูท่ี 8 ไวเพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมตางๆของหมูบาน

คาทีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,890,000       บาท แยกเปน...

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม 1,240,000       บาท

2.คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 1,240,000       บาท

2.1 โครงการกอสรางคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต หมูท่ี 2 ตั้งไว 340,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตสายจากวัดบูรพา-ถนนมะลิวัลย ระยะทาง 635 เมตร กวาง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.2 โครงการกอสรางถนนคสล. หมูท่ี 3 ตั้งไว 310,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางถนนคสล.จากบานผูใหญบาน-บานนายนอย ผอนดี กวาง 3.5 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.3 โครงการกอสรางถนนคสล. หมูท่ี 4 ตั้งไว 190,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางถนนคสล.ซอยบานนายรื่น จํารัสบุญ  กวาง 4.0 เมตร ยาว 90 เมตรหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทาง

เทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.4 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า หมูท่ี 7 ตั้งไว 100,000              บาท

    -เพ่ือขุดลอกคลองสงนํ้าบริเวณขางบึงหวยแย หมูท่ี 7ยาว 850 เมตร กวาง 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี

ทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.5 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าเสีย หมูท่ี 8 ตั้งไว 200,000              บาท

    -เพ่ือกอสรางรางระบายนํ้าเสียตอจากสายเดิมกวาง 0.30 เมตรยาว 119 เมตร ลึก 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ตําบลโนนสะอาดกําหนด

2.6 โครงการกอสรางถนนคสล.สายคุมโนนทอง หมูท่ี 6 ตั้งไว 100,000              บาท

 -เพ่ือกอสรางถนนคสล.สายคุมโนนทอง หมูท่ี 6 ยาว 50 เมตร กวาง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ตําบลโนนสะอาดกําหนด

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 650,000          บาท

3.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 650,000          บาท
3.1 โครงการปรับปรุงไหลทาง หมูท่ี 1 ตั้งไว 250,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงไหลทางถนนสายบานรองแซงตอจากจุดเดิมท่ีไดทําการซอมแซม(ดานทิศตะวันออกของถนน) กวาง  1 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 460 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

3.2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตร หมูท่ี 9 ตั้งไว 200,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนนสูแหลงเกษตรสายทางเขาบานโนนสะอาด-ถนนคสล.บานมิตรภาพ ระยะทาง 1,100 เมตร กวาง 4 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

3.3 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กบานโนนสะอาด 100,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาดรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด



3.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย 100,000              บาท

    -เพ่ือปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมยรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดกําหนด

*************************************************************************



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 105,000           บาท

     ก.งบดําเนินงาน รวม 55,000              บาท
คาใชสอย รวม 55,000            บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว 55,000             บาท
1.รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 55,000                 บาท
         (1.1) คาโครงการสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ ตั้งไว 25,000                 บาท
         (1.2) คาโครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตั้งไว 30,000                 บาท

     ข.งบเงินอุดหนุน รวม 50,000            บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000            บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 50,000             บาท

1.คาเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 50,000             บาท
(1.1) อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเช้ือ H.I.V 40,000                 บาท

อ.ชุมแพ ตามโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส ฯ  

(1.2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพ ตั้งไว 10,000                 บาท

ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะประจําป 2558 

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

********************************************

แผนงานสังคมสงเคราะห



งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,049,500      บาท แยกเปน...

รวม 402,000        บาท แยกเปน...

   ก.  งบดําเนินงาน รวม 302,000        บาท แยกเปน...

คาใชสอย รวม 220,000        บาท แยกเปน...

รายจายเกี่ยวการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 220,000        บาท

1.รายจายเก่ียวการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 220,000        บาท
1.1 คาใชจายในการแขงขันกีฬา ตั้งไว 220,000             บาท

 -เพ่ือจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาซึ่งทางเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดข้ึน ซึ่งหมายความรวมถึงคาใชจายในการจัดสถานท่ี เงินรางวัล

พิธีเปด-ปด คากรรมการ คาอาหาร คาสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล เพ่ือใชในการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนรวมท้ัง

คาใชจายท่ีเทศบาลไดจัดสงทีมเขารวมหรือสนับสนุน กีฬาในโอกาสตางๆท่ีพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารไดเขารวมแขงขัน

 การแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ดังน้ี

1.โครงการแขงขันกีฬาชนแดนเกมส ตั้งไว 10,000              บาท

2.กีฬาทองถ่ินเกมส ตั้งไว 50,000              บาท

3.โครงการเขารวมแขงขันกีฬา ตั้งไว 35,000              บาท

4.กีฬาชุมชนบานโนนสะอาด ตั้งไว 30,000              บาท

5.กีฬาชุมชนบานเหมือดแอ ตั้งไว 30,000              บาท

6.กีฬาชุมชนบานหนองบัว ตั้งไว 20,000              บาท

7.กีฬาชุมชนบานโนนลาน ตั้งไว 30,000              บาท

8.กีฬามวลชนสัมพันธ ตั้งไว 15,000              บาท

ซึ่งประกอบหมายความรวมถึง กีฬาท่ีเทศบาลตําบลโนนสะอาดจัดข้ึน เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัย

ของชุมชน กีฬาเยาวชนท่ีสงเขาแขงขันหรือจัดใหการแขงขัน ท้ังน้ีรวมถึงคายานพาหนะคาอาหารคาเครื่องแตงกาย คานํ้าดื่ม

ท้ังในและนอกเทศบาล คานํ้ามันนวด คาใขจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับการแขงขันกีฬา ซึ่งคาใชจายเปนคาใชจายตาม

หลักเกณฑการจายเงินในการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.4/ว2589 ลว.3 ส.ค. 2547

คาวัสดุ รวม 82,000 บาท แยกเปน...

ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว 82,000 บาท แยกเปน...

2.คาวัสดุกีฬา ตั้งไว 82,000 บาท

2.1 คาวัสดุกีฬา ตั้งไว 82,000 บาท
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมูบานตางๆตามความตองการของประชาชนและประจําสํานักงานเทศบาล

    ข. งบลงทุน  รวม 100,000        บาท แยกเปน...
คาครุภัณฑ รวม 100,000        บาท แยกเปน...
ประเภทคาครุภัณฑกีฬา รวม 100,000        บาท
1.คาครุภัณฑกีฬา ตั้งไว 100,000        บาท

1.1 คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ตั้งไว 100,000             บาท

    -เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องครุภัณฑกีฬาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ประเภทตางๆ ไดแก อุปกรณยกน้ําหนัก(แบบนอน),อุปกรณ

บริหารขา-สะโพก-หัวไหล(แบบโยก-ว่ิงสลับเทา,อุปกรณบริหารเขา-ขา(แบบยกลูกนํ้าหนักเทาคู),อุปกรณบริหารขอสะโพก(แบบบิดเอวคู)

อุปกรณบริหารสะโพก-หัวไหล(แบบโยก-เดินสลับเทาเพลาคู,อุปกรณบริหารแขน-ขา-หนาทอง(แบบดึง-งัดตุมนํ้าหนัก)ราคาตามทองตลาด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬา



     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 647,500 บาท แยกเปน...

รวม 530,000 บาท แยกเปน...

คาใชสอย รวม 530,000 บาท แยกเปน...

ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 530,000 บาท แยกเปน...

1.คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา/งานประเพณี 530,000 บาท

 -เพ่ือจายเปนคาจัดงานประเพณีตางๆในเขตเทศบาล เชน คาจัดสถานท่ีคาเงินรางวัล ขบวนแห คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานศาสนา งานประเพณีทองถ่ิน ซึ่งเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดดําเนินการตามโครงการตางๆประกอบดวย

1.1.โครงการจัดกิจกรรมในงานวันเขาพรรษา ตั้งไว 20,000 บาท

1.2.โครงการเขาวัดฟงพระสวดมนตในวันพระชวงเขาพรรษารวมกับชุมชน 10,000 บาท

1.3.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเน่ืองในวันมาฆบูชาตั้งไว 10,000 บาท

1.4.โครงการทําบุญตักบาตร ตั้งไว 10,000 บาท

1.5.โครงการทําบุญวันออกพรรษา ตั้งไว 50,000 บาท

1.6.คาใชจายในการจัดงานโครงการวันผูสูงอายุและสืบสานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ       

ตั้งไว 130,000 บาท

1.7.โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําป ตั้งไว 300,000 บาท

   ข.  งบเงินอุดหนุน รวม 117,500        บาท

เงินอุดหนุน รวม 117,500        บาท

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 87,500          บาท

1.คาเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 87,500           บาท

         (1.1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพตามโครงการงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ

ตั้งไว 60,000              บาท

         (1.2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานรัฐพิธีอําเภอชุมแพ

ตั้งไว 7,500                บาท

         (1.3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพตามโครงการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแกน

ตั้งไว 20,000              บาท

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 30,000 บาท

2.คาเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 30,000 บาท

         (2.1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาดูงานดานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000              บาท

(ท้ังน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีมท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

ก.งบดําเนินงาน
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ราคาตามทองตลาด

"เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558"



งานสงเสริมการเกษตร รวม 620,000       บาท แยกเปน..

    ก. งบดําเนินงาน รวม 420,000       บาท แยกเปน..

คาตอบแทน รวม -             บาท ไมไดต้ังไว

คาใชสอย รวม 390,000       บาท แยกเปน..

       ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 390,000       บาท แยกเปน..

1.โครงการจัดสรางบออนุบาลลูกปลาวัยออน ตั้งไว 100,000          บาท

2.โครงการสงเสริมการเล้ียงไกพื้นเมืองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว 50,000            บาท

3.โครงการจัดทําเรือนเพาะชําเพื่อสงเสริมการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว 40,000            บาท

4.โครงการอบรมเกษตรกร(การดูแลและซอมแซมเครื่องจักรขนาดเล็ก)        30,000            บาท

5.โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว 30,000            บาท

6.โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 30,000            บาท

7.โครงการสํารวจขอมูลเกษตรกรและแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล          10,000            บาท

8.โครงการกําจัดวัชพืชบึงหวยตอน ตั้งไว 100,000          บาท

คาวัสดุ รวม 30,000        บาท แยกเปน..

ประเภทวัสดุการเกษตร ต้ังไว 30,000        บาท แยกเปน..

2.คาวัสดุการเกษตร ต้ังไว 30,000          บาท

  -เพื่อใชจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม กระถางตนไม ไมประดับ    30,000            บาท

ถุงมือ รองเทาบูตฯลฯ  

ข.งบเงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท แยกเปน..

เงินอุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 200,000       บาท แยกเปน..

1.คาเงินอุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 200,000       บาท

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ ต้ังไว 200,000       บาท

   -เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ เพิ่มศักยภาพการบริการดานการเกษตร(โครงการสงเสริมเมล็ดขาวพันธุดี)ของเกษตร

อําเภอชุมแพ(ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่มท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย. 53)

(ทั้งน้ีโครงการตางๆจะดําเนินโครงการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/6200 ลว.30 มิ.ย 53)

********************************************************************************

แผนงานการเกษตร
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