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ส่วนที ่1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา



1คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

           บดันี้ ถงึเวลาทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ของเทศบาลตําบลโนนแดง  จะไดเ้สนอรา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่สภาเทศบาลตําบลโนนแดงอกีครัง้หนึง่  
ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เทศบาลตําบลโนนแดง  จงึขอชีแ้จงใหท้า่น
ประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายการดําเนนิการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัตอ่ไปนี้

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2564 องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ  ดงันี้
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 50,190,423.41 บาท
1.1.2 เงนิสะสม จํานวน 81,460,030.26 บาท
1.1.3 เงนิทนุสํารองเงนิสะสม  จํานวน 12,989,630.21 บาท
1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนีผ้กูพันและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  จํานวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกนัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพัน  จํานวน 29 โครงการ 
รวม 1,678,160.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จํานวน 333,527.97 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจรงิ จํานวน 51,140,044.75 บาท ประกอบดว้ย
หมวดภาษีอากร จํานวน 169,476.00 บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม  คา่ปรับ และ
ใบอนุญาต

จํานวน 152,690.30 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ จํานวน 512,987.03 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค  และ
กจิการพาณชิย์

จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จํานวน 20,520.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,341,610.42 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป จํานวน 28,942,761.00 บาท
2.2 เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์  จํานวน 5,565,716.00 บาท



22.3 รายจา่ยจรงิ จํานวน 43,170,496.92 บาท ประกอบดว้ย
งบกลาง จํานวน 8,727,670.67 บาท
งบบคุลากร จํานวน 22,220,106.00 บาท
งบดําเนนิงาน จํานวน 8,731,340.57 บาท
งบลงทนุ จํานวน 1,294,442.00 บาท
งบเงนิอดุหนุน จํานวน 2,196,937.68 บาท
งบรายจา่ยอืน่ จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์  จํานวน 
5,565,716.00 บาท
2.5 มกีารจา่ยเงนิสะสมเพือ่ดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที่  จํานวน 
5,405,721.00 บาท
2.6 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทนุสํารองเงนิสะสม  จํานวน 0.00 บาท
2.7 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู  ้จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจรงิ จํานวน 1,283,981.53 บาท
รายจา่ยจรงิ จํานวน 1,073,930.52 บาท
กูเ้งนิจากธนาคาร/อืน่ ๆ จํานวน 0.00 บาท
ยมืเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท
กําไรสะสม จํานวน 210,051.01 บาท
เงนิสะสม จํานวน 3,965,014.07 บาท
ทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 1,150,613.42 บาท
เงนิฝากธนาคาร จํานวน 4,493,067.21 บาท
ทรัพยรั์บจํานํา จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

           บดันี ้ถงึเวลาทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ของเทศบาลตําบลโนนแดง จะไดเ้สนอรา่ง
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีตอ่สภาเทศบาลตําบลโนนแดงอกีครัง้หนึง่ 
ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เทศบาลตําบลโนนแดง จงึขอชีแ้จงใหท้า่น
ประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายการดําเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัตอ่ไปนี้

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2564 องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงันี้
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 50,190,423.41 บาท
1.1.2 เงนิสะสม จํานวน 81,460,030.26 บาท
1.1.3 เงนิทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 12,989,630.21 บาท
1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนีผ้กูพันและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จํานวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกนัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพัน จํานวน 29 โครงการ 
รวม 1,678,160.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จํานวน 333,527.97 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจรงิ จํานวน 51,140,044.75 บาท ประกอบดว้ย
หมวดภาษีอากร จํานวน 169,476.00 บาท
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และ
ใบอนุญาต

จํานวน 152,690.30 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ จํานวน 512,987.03 บาท
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และ
กจิการพาณชิย์

จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จํานวน 20,520.00 บาท
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หมวดรายไดจ้ากทนุ จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,341,610.42 บาท
หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป จํานวน 28,942,761.00 บาท

2.2 เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จํานวน 5,565,716.00 บาท

2.3 รายจา่ยจรงิ จํานวน 43,170,496.92 บาท ประกอบดว้ย
งบกลาง จํานวน 8,727,670.67 บาท
งบบคุลากร จํานวน 22,220,106.00 บาท
งบดําเนนิงาน จํานวน 8,731,340.57 บาท
งบลงทนุ จํานวน 1,294,442.00 บาท
งบเงนิอดุหนุน จํานวน 2,196,937.68 บาท
งบรายจา่ยอืน่ จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จํานวน 
5,565,716.00 บาท
2.5 มกีารจา่ยเงนิสะสมเพือ่ดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที ่จํานวน 
5,405,721.00 บาท
2.6 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท
2.7 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจรงิ จํานวน 1,283,981.53 บาท
รายจา่ยจรงิ จํานวน 1,073,930.52 บาท
กูเ้งนิจากธนาคาร/อืน่ ๆ จํานวน 0.00 บาท
ยมืเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท
กําไรสะสม จํานวน 210,051.01 บาท
เงนิสะสม จํานวน 3,965,014.07 บาท
ทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 1,150,613.42 บาท
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เงนิฝากธนาคาร จํานวน 4,493,067.21 บาท
ทรัพยรั์บจํานํา จํานวน 0.00 บาท



3คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสมีา

1. รายรบั

รายรบั รายรบัจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายไดจ้ดัเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 169,476.00 285,000.00 240,000.00
หมวดคา่ธรรมเนยีม  คา่ปรับ 
และใบอนุญาต

152,690.30 202,200.00 325,700.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 512,987.03 600,000.00 550,000.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 20,520.00 35,300.00 40,300.00
หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 2,000.00 2,000.00
รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 855,673.33 1,124,500.00 1,158,000.00

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้
จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 21,341,610.42 22,580,000.00 22,990,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บ
แลว้จดัสรรใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

21,341,610.42 22,580,000.00 22,990,000.00

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป 28,942,761.00 30,295,500.00 29,852,000.00

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุน
ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

28,942,761.00 30,295,500.00 29,852,000.00

รวม 51,140,044.75 54,000,000.00 54,000,000.00



4คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา

2. รายจ่าย

รายจ่าย
รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,727,670.67 9,944,690.00 10,037,120.00

งบบคุลากร 22,220,106.00 25,758,990.00 26,830,710.00

งบดําเนนิงาน 8,731,340.57 12,601,480.00 12,366,870.00

งบลงทนุ 1,294,442.00 3,425,640.00 2,737,300.00

งบเงนิอดุหนุน 2,196,937.68 2,249,200.00 2,028,000.00

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 20,000.00 0.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,170,496.92 54,000,000.00 54,000,000.00



ส่วนที ่3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาล
ตําบลโนนแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา



5คําแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลตําบลโนนแดง)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา

รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรบั
รายรบัจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565
หมวดรายได้

คา่จําหน่ายน้ําจากมาตรวดัน้ํา 0 0 1,350,000 1,360,000
คา่บรกิารประจําเดอืน 0 0 86,000 88,000
คา่จําหน่ายน้ําจากทอ่ธาร 0 0 2,000 2,000
ดอกเบีย้

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 0 0 0 20,000
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 0 0 23,000 0
รายไดเ้บ็ดเตล็ด 0 0 10,000 10,000
เงนิสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจา่ยทัว่ไป

0 0 668,160 573,920

รวมรายรบั 0 0 2,139,160 2,053,920

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565
งบกลาง 0 0 38,000 38,000
งบบคุลากร 0 0 748,560 663,920
งบดําเนนิงาน 0 0 1,322,600 1,254,000
งบลงทนุ 0 0 30,000 98,000
งบเงนิอดุหนุน 0 0 0 0
งบรายจา่ยอืน่ 0 0 0 0

รวมรายจ่าย 0 0 2,139,160 2,053,920



ส่วนที ่2
เทศบญัญตัิ
เร่ือง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.
ศ. 2565
ของ

เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา



6

บนัทกึหลกัการและเหตุผล
ประกอบรา่งเทศบญัญัต ิงบประมาณรายจา่ย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสมีา

ดา้น รวม
ดา้นบริหารท ัว่ไป
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 12,470,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,135,600

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 20,775,080
แผนงานสาธารณสขุ 1,717,360
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 688,180
แผนงานเคหะและชมุชน 2,596,700
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 228,000
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 564,160

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,687,440
แผนงานการเกษตร 100,000

ดา้นการดําเนนิงานอืน่
แผนงานงบกลาง 10,037,120

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 54,000,000



หนา้ : 1/1

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสมีา

แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 10,037,120 10,037,120
    งบกลาง 10,037,120 10,037,120

แผนงานบริหารงานท ัว่ไป
งาน

งานบริหารท ัว่ไป งานวางแผน
สถิตแิละวชิาการ

งานบริหารงาน
คลงั

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน
รวม

งบ

งบบุคลากร 5,529,540 336,300 3,400,200 355,320 9,621,360
    เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 2,904,900 336,300 3,400,200 355,320 6,996,720
งบดําเนนิงาน 1,743,000 82,000 858,000 54,000 2,737,000
    คา่ตอบแทน 203,000 42,000 436,000 54,000 735,000
    คา่ใชส้อย 608,000 40,000 260,000 0 908,000
    คา่วสัดุ 465,000 0 132,000 0 597,000
    คา่สาธารณูปโภค 467,000 0 30,000 0 497,000 7



หนา้ : 1/1

งบลงทนุ 92,000 0 0 0 92,000
    คา่ครภุณัฑ์ 92,000 0 0 0 92,000
งบเงนิอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000
    เงนิอดุหนุน 20,000 0 0 0 20,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ
ภยั

งานจราจร รวมงบ

งบบุคลากร 720,600 0 720,600
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 720,600 0 720,600
งบดําเนนิงาน 365,000 50,000 415,000
    คา่ตอบแทน 98,000 0 98,000
    คา่ใชส้อย 267,000 0 267,000
    คา่วสัดุ 0 50,000 50,000

แผนงานการศกึษา
งาน

งานบริหารท ัว่ไป
เก่ียวกบัการศกึษา

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศกึษา

รวมงบ

งบบุคลากร 1,173,220 10,604,590 11,777,810
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 1,173,220 10,604,590 11,777,810
งบดําเนนิงาน 300,000 6,394,270 6,694,270
    คา่ตอบแทน 42,000 0 42,000
    คา่ใชส้อย 158,000 4,668,380 4,826,380
    คา่วสัดุ 100,000 1,725,890 1,825,890 8



หนา้ : 1/1

งบลงทนุ 40,000 415,000 455,000
    คา่ครภุณัฑ์ 40,000 115,000 155,000
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 300,000 300,000
งบเงนิอุดหนุน 0 1,848,000 1,848,000
    เงนิอดุหนุน 0 1,848,000 1,848,000

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารท ัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน่

รวม
งบ

งบบุคลากร 469,220 479,940 949,160
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 469,220 479,940 949,160
งบดําเนนิงาน 49,500 493,300 542,800
    คา่ตอบแทน 2,500 100,300 102,800
    คา่ใชส้อย 20,000 298,000 318,000
    คา่วสัดุ 27,000 95,000 122,000
งบลงทนุ 0 65,400 65,400
    คา่ครภุณัฑ์ 0 65,400 65,400
งบเงนิอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงนิอดุหนุน 0 160,000 160,000

9



หนา้ : 1/1

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งาน

งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคม
สงเคราะห์

รวม
งบ

งบบุคลากร 553,380 553,380
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 553,380 553,380
งบดําเนนิงาน 134,800 134,800
    คา่ตอบแทน 101,800 101,800
    คา่ใชส้อย 33,000 33,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งานกําจดัขยะมูล
ฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม

งบ

งบบุคลากร 1,537,800 1,537,800
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 1,537,800 1,537,800
งบดําเนนิงาน 948,000 948,000
    คา่ตอบแทน 35,000 35,000
    คา่ใชส้อย 469,000 469,000
    คา่วสัดุ 444,000 444,000
งบลงทนุ 110,900 110,900
    คา่ครภุณัฑ์ 110,900 110,900

10



หนา้ : 1/1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม
งบ

งบดําเนนิงาน 228,000 228,000
    คา่ใชส้อย 228,000 228,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
งาน

งานกีฬาและ
นนัทนาการ

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมงบ

งบบุคลากร 284,160 0 284,160
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 284,160 0 284,160
งบดําเนนิงาน 140,000 140,000 280,000
    คา่ใชส้อย 140,000 140,000 280,000

11



หนา้ : 1/1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งานบริหารท ัว่ไป
เก่ียวกบั

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง รวม

งบ

งบบุคลากร 766,880 619,560 1,386,440
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) 766,880 619,560 1,386,440
งบดําเนนิงาน 142,000 145,000 287,000
    คา่ตอบแทน 42,000 0 42,000
    คา่ใชส้อย 40,000 65,000 105,000
    คา่วสัดุ 60,000 80,000 140,000
งบลงทนุ 20,000 1,994,000 2,014,000
    คา่ครภุณัฑ์ 20,000 0 20,000
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 1,994,000 1,994,000

แผนงานการเกษตร
งาน งานส่งเสริม

การเกษตร รวมงบ

งบดําเนนิงาน 100,000 100,000
    คา่ใชส้อย 100,000 100,000

12



13เทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จงัหวดันครราชสมีา

               โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศยั
อํานาจตามความในพระราชบญัญัตเิทศบาล มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโนนแดง และโดยเห็นชอบของผูว้า่ราชการจังหวดันครราชสมีา

ขอ้ 1 เทศบญัญัต ินีเ้รยีกวา่ เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

ขอ้ 2 เทศบญัญัต ินีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 
56,053,920 บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายไดจั้ดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงนิอดุหนุนทัว่ไป เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตาม
แผนงานไดด้งันี้

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบริหารท ัว่ไป
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 12,470,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,135,600

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 20,775,080
แผนงานสาธารณสขุ 1,717,360
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 688,180
แผนงานเคหะและชมุชน 2,596,700
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 228,000
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 564,160

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,687,440
แผนงานการเกษตร 100,000

ดา้นการดําเนนิงานอืน่
แผนงานงบกลาง 10,037,120

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 54,000,000

ขอ้ 5 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 2,053,920 
บาท ดงันี ้



14
งบ ยอดรวม

งบกลาง 38,000
งบบคุลากร 663,920
งบดําเนนิงาน 1,254,000
งบลงทนุ 98,000

รวมรายจ่าย 2,053,920

ขอ้ 6 ใหน้ายกเทศมนตรตํีาบลโนนแดงปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บอนุมตัิ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝาก
เงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ขอ้ 7 ใหน้ายกเทศมนตรตํีาบลโนนแดงมหีนา้ทีรั่กษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญัตนิี้

ประกาศ ณ วนัที ่.............................................

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

(นายธรีพงษ์  จนิตนามณีรัตน)์

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรตํีาบลโนนแดง

เห็นชอบ

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

(นายสชุาต ิ ดอืเร๊ะ)
ตําแหน่ง นายอําเภอโนนแดง  ปฎบิตัริาชการแทน    

ผูว้า่ราชการจังหวดันครราชสมีา



วันทีพ่มิพ์ : 8/8/2564  21:49:54 หนา้ : 1/1

รายงานประมาณการรายรบั
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสมีา

 
รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง 
(%) ปี 2565

หมวดภาษอีากร
     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 485,199.00 216.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารงุทอ้งที่ 39,152.04 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 0.00 75,028.00 200,000.00 -35.00 % 130,000.00
     ภาษีป้าย 91,793.60 94,232.00 85,000.00 29.41 % 110,000.00

รวมหมวดภาษอีากร 616,144.64 169,476.00 285,000.00 240,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     คา่ธรรมเนยีมกําจัดขยะมลูฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย 75,330.00 76,950.00 75,000.00 6.67 % 80,000.00

     คา่ธรรมเนยีมในการออกหนังสอืรับรองการ
แจง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร 0.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 1,690.00 2,470.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 5,318.50 3,663.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์ 1,390.00 670.00 1,500.00 -20.00 % 1,200.00
15
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     คา่ปรับผูก้ระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 39,750.00 17,250.00 40,000.00 -25.00 % 30,000.00

     คา่ปรับการผดิสญัญา 233,333.00 39,100.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สําหรับกจิการ
ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 6,700.00 4,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คา่ใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหาร
หรอืสถานทีส่ะสมอาหารในครัว  หรอืพืน้ทีใ่ด 
ซึง่มพีืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร

7,800.00 2,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คา่ใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทาง
สาธารณะ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 1,080.00 1,365.50 1,200.00 25.00 % 1,500.00
     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช ้
เครือ่งขยายเสยีง 680.00 470.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คา่ใบอนุญาตอืน่ ๆ 1,320.00 3,451.80 1,500.00 166.67 % 4,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ
ใบอนุญาต 374,391.50 152,690.30 202,200.00 325,700.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ
     คา่เชา่หรอืบรกิาร 205,321.00 93,142.00 250,000.00 -60.00 % 100,000.00

     ดอกเบีย้ 402,010.00 419,845.03 350,000.00 28.57 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 607,331.00 512,987.03 600,000.00 550,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คา่ขายเอกสารการจัดซือ้จัดจา้ง 33,000.00 17,500.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00

     คา่ขายแบบพมิพแ์ละคํารอ้ง 260.00 115.00 300.00 0.00 % 300.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 780.47 2,905.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
16
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รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 34,040.47 20,520.00 35,300.00 40,300.00
หมวดรายได้จากทุน
     คา่ขายทอดตลาดทรัพยส์นิ 219,995.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 219,995.00 0.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษจีดัสรร
     ภาษีรถยนต์ 515,786.90 512,983.25 450,000.00 22.22 % 550,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,974,788.22 14,841,325.99 16,000,000.00 0.13 % 16,020,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 1,927,097.68 1,924,241.63 2,000,000.00 10.00 % 2,200,000.00

     ภาษีธรุกจิเฉพาะ 105,268.79 111,430.08 100,000.00 20.00 % 120,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 3,877,972.33 3,360,043.74 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 54,824.88 53,222.56 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 34,320.06 29,860.17 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 773,682.00 508,503.00 450,000.00 15.56 % 520,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 23,263,740.86 21,341,610.42 22,580,000.00 22,990,000.00
หมวดเงนิอุดหนุนท ัว่ไป
     เงนิอดุหนุนท่ัวไป 28,593,220.00 28,942,761.00 30,295,500.00 -1.46 % 29,852,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ัว่ไป 28,593,220.00 28,942,761.00 30,295,500.00 29,852,000.00

รวมทุกหมวด 53,708,863.47 51,140,044.75 54,000,000.00 54,000,000.00

17
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ัว่ไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสมีา

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 54,000,000   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษอีากร รวม 240,000 บาท

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการตัง้ไวน้อ้ยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา
ภาษีป้าย จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต รวม 325,700 บาท
คา่ธรรมเนยีมกําจัดขยะมลูฝอย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา
คา่ธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอย จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา
คา่ธรรมเนยีมในการออกหนังสอืรับรองการแจง้
สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณชิย์ จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ปรับผูก้ระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวน้อ้ยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ปรับการผดิสญัญา จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สําหรับกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา
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คา่ใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอื
สถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรอืพืน้ทีใ่ด ซึง่มพีืน้ที่
เกนิ 200 ตารางเมตร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวน้อ้ยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตจําหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่ง
ขยายเสยีง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตอืน่ ๆ จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 550,000 บาท

คา่เชา่หรอืบรกิาร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวน้อ้ยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ดอกเบีย้ จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 40,300 บาท

คา่ขายเอกสารการจัดซือ้จัดจา้ง จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ขายแบบพมิพแ์ละคํารอ้ง จํานวน 300 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดรายไดจ้ากทนุ รวม 2,000 บาท

คา่ขายทอดตลาดทรัพยส์นิ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา
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รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดภาษจีดัสรร รวม 22,990,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,020,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวน้อ้ยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีธรุกจิเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีสรรพสามติ จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา
คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวม้ากกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดเงนิอุดหนุนท ัว่ไป รวม 29,852,000 บาท

เงนิอดุหนุนทัว่ไป จํานวน 29,852,000 บาท

ประมาณการตัง้ไวน้อ้ยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง    จังหวดันครราชสมีา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คา่ชาํระหนีเ้งนิกู ้ 332,332.51 332,921.41 333,540 -100 % 0

คา่ชาํระดอกเบีย้ 1,820.23 1,231.33 700 -100 % 0

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 192,209 168,446 232,000 17.67 % 273,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,796 8,361 12,000 0 % 12,000

เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ยกจิการ
ประปา 700,000 600,000 668,160 -14.1 % 573,920

เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ยกจิการ
โครงการอืน่ ๆ 0 0 50,000 -100 % 0

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 5,281,500 5,402,100 5,813,400 5.79 % 6,150,000

เบีย้ยงัชพีความพกิาร 1,065,600 1,262,400 1,392,000 3.45 % 1,440,000

เงนิสํารองจา่ย 354,255 252,209 628,800 -11.47 % 556,660

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน
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เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 724,440

คา่บํารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทย

36,925.39 42,079.93 42,000 -11.67 % 37,100

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 15,528 24,502 28,000 -100 % 0

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 140,000 160,000 160,000 0 % 160,000

เงนิสมทบกองสวสัดกิารชมุชนในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลตําบลโนนแดง 0 0 100,000 0 % 100,000

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 453,606 473,420 711,140 -100 % 0

เงนิบําเหน็จลกูจา้งประจํา 493,000 0 0 0 % 0

เงนิชว่ยพเิศษ

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 3,000

เงนิชว่ยคา่ทําศพลกูจา้งประจํา 0 0 0 100 % 3,000

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 4,000

รวมงบกลาง 9,085,572.13 8,727,670.67 10,211,740 10,037,120

รวมงบกลาง 9,085,572.13 8,727,670.67 10,211,740 10,037,120

รวมงบกลาง 9,085,572.13 8,727,670.67 10,211,740 10,037,120

รวมแผนงานงบกลาง 9,085,572.13 8,727,670.67 10,211,740 10,037,120

แผนงานบริหารงานท ัว่ไป

งานบริหารท ัว่ไป

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 695,520 695,520 645,520 7.75 % 695,520
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คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชกิสภา/เลขานุการสภาองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

1,258,560 1,258,560 1,340,900 11.15 % 1,490,400

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,392,800 2,392,800 2,425,140 2,624,640

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

2,634,960 2,835,700 3,328,410 -30.6 % 2,309,900

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน
สว่นทอ้งถิน่ 98,340 89,220 102,460 -17.04 % 85,000

เงนิประจําตําแหน่ง 168,000 171,000 186,000 45.16 % 270,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,141,300 3,335,920 3,856,870 2,904,900

รวมงบบุคลากร 5,534,100 5,728,720 6,282,010 5,529,540

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 0 20,000 -100 % 0

คา่เบีย้ประชมุ 4,800 5,684 5,500 45.45 % 8,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,780 0 8,000 25 % 10,000

คา่เชา่บา้น 123,700 127,000 201,500 -25.56 % 150,000
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 195,780 194,084 319,600 203,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 133,486.38 113,974.88 150,000 3.33 % 155,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 24,350 9,325 50,000 40 % 70,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 92,926.48 53,744.82 150,000 -33.33 % 100,000

คา่พวงมาลา ชอ่ดอกไม ้และกระเชา้
ดอกไม ้ทีใ่ชใ้นงานรัฐพธิ ีงานประเพณี
ทีสํ่าคญั

0 1,500 10,000 -100 % 0

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการงานทะเบยีนพบประชาชน
ประจําปี

0 0 0 100 % 8,000

โครงการจัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่เทศบาล
ตําบลโนนแดง

0 0 500,000 -98 % 10,000

โครงการจัดงานพระราชพธิอีืน่ ๆ ที่
เกดิขึน้ระหวา่งปี 0 15,000 15,000 0 % 15,000
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โครงการจัดงานวนัคลา้ยวนัสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบ
ศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร

0 10,000 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเม
นทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงก
รณ  พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั

0 24,375 40,000 0 % 40,000

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนพัีน
ปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาติ

0 17,400 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวนัปิยมหาราช 0 10,000 10,000 0 % 10,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 3,007 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบั
รา่งเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลโนนแดง
พรอ้มทัง้การจัดทําประชาพจิารณ์

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูค้วาม
เขา้ใจในการปฏบิตัหินา้ทีข่องผูนํ้า
ชมุชนเกีย่วกบังานทะเบยีนตา่งๆ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร 0 0 100,000 -90 % 10,000

โครงการวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบ
ศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ

0 15,500 20,000 0 % 20,000

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี 0 27,000 30,000 0 % 30,000
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คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 58,969.34 41,927.78 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 312,739.2 339,747.48 1,245,000 608,000

ค่าวสัดุ

วสัดสํุานักงาน 99,542.5 78,419 185,000 0 % 185,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 100 % 10,000

วสัดงุานบา้นงานครัว 44,580 62,562 60,000 -16.67 % 50,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 14,700 8,417.5 20,000 0 % 20,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 139,928 110,207.5 150,000 0 % 150,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 54,010 16,936 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวสัดุ 352,760.5 276,542 465,000 465,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 286,264.67 317,856.94 400,000 0 % 400,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 3,400.21 2,781.16 7,000 0 % 7,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 11,970 12,000 0 0 % 0

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 42,436.2 32,956 50,000 0 % 50,000

คา่เชา่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที่
เกีย่วขอ้ง

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 344,071.08 365,594.1 457,000 467,000

รวมงบดําเนนิงาน 1,205,350.78 1,175,967.58 2,486,600 1,743,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑสํ์านักงาน

เกา้อีสํ้านักงาน แบบลอ้เลือ่นบนุวมและ
พนักพงิ 0 11,800 6,000 -100 % 0
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เครือ่งโทรสาร 15,500 0 0 0 % 0

โตะ๊พับพืน้หนา้สขีาว 0 44,000 0 0 % 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ไมคล์อย 0 7,980 0 0 % 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 31,800 32,000 0 % 32,000

เครือ่งคอมพวิเตอรสํ์าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 0 21,900 0 0 % 0

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) 0 3,500 0 0 % 0

ครภุณัฑอ์ืน่

เต็นทโ์ครงเหล็กพรอ้มผา้ใบคลมุ 172,500 0 0 0 % 0

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ์ 48,550 33,650 60,000 0 % 60,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 236,550 154,630 98,000 92,000

รวมงบลงทนุ 236,550 154,630 98,000 92,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 27
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รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจัิย 
ประเมนิผลหรอืพัฒนาระบบตา่งๆ ซึง่
มใิชเ่พือ่การจัดหาหรอืปรับปรงุครภุณัฑ ์
ทีด่นิและหรอืสิง่กอ่สรา้ง พัฒนาระบบ
ตา่งๆ

0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน่ 0 0 20,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารท ัว่ไป 6,976,000.78 7,059,317.58 8,906,610 7,384,540

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 336,300

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 336,300

รวมงบบุคลากร 0 0 0 336,300

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 82,000

รวมงานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 0 0 0 418,300

งานบริหารงานคลงั

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

1,838,703 2,116,980 2,830,540 6.68 % 3,019,560

เงนิประจําตําแหน่ง 18,000 28,500 60,000 0 % 60,000

คา่จา้งลกูจา้งประจํา 268,980 282,300 303,400 5.68 % 320,640

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,125,683 2,427,780 3,193,940 3,400,200

รวมงบบุคลากร 2,125,683 2,427,780 3,193,940 3,400,200

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 113,550 100,000 50 % 150,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 27,320 35,000 0 % 35,000

คา่เชา่บา้น 87,000 70,500 230,000 -6.09 % 216,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา 0 0 0 100 % 35,000
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รวมค่าตอบแทน 145,800 240,770 400,000 436,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 0 100 % 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 61,069 60,569 109,000 -54.13 % 50,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 90,000

โครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ

0 0 0 100 % 100,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 600 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 61,669 60,569 119,000 260,000

ค่าวสัดุ

วสัดสํุานักงาน 54,039 47,643.65 65,000 23.08 % 80,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 100 % 2,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 52,370 48,417 50,000 0 % 50,000

วสัดอุืน่ 95,276 101,485 0 0 % 0

รวมค่าวสัดุ 201,685 197,545.65 115,000 132,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารไปรษณีย์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนนิงาน 409,154 498,884.65 664,000 858,000

รวมงานบริหารงานคลงั 2,534,837 2,926,664.65 3,857,940 4,258,200

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 355,320

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320

รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น 0 0 0 100 % 54,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 54,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 409,320

รวมแผนงานบริหารงานท ัว่ไป 9,510,837.78 9,985,982.23 12,764,550 12,470,360

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

305,100 321,660 338,340 -100 % 0

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 216,454 324,000 324,000 -100 % 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,049 36,000 36,000 -100 % 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 542,603 681,660 698,340 0

รวมงบบุคลากร 542,603 681,660 698,340 0

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน
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คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 39,960 23,500 40,000 -100 % 0

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คา่เชา่บา้น 34,000 48,000 48,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 73,960 71,500 98,000 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 3,088 12,356 30,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใส 10,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกจิกรรมวนั อปพร. 
แหง่ชาติ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ 2,800 0 5,000 -100 % 0

โครงการเด็กสูไ้ฟในสถานศกึษา 4,960 4,960 5,000 -100 % 0

โครงการแนวกัน้ไฟเพือ่ป้องกนัการ
ตดิตอ่ลกุลาม 1,725 1,725 2,000 -100 % 0

โครงการป้องกนัและรณรงคล์ด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 20,000 10,000 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศกัยภาพของสมาชกิ 
อปพร. เทศบาลตําบลโนนแดง 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,573 29,041 187,000 0

รวมงบดําเนนิงาน 116,533 100,541 285,000 0

งบลงทนุ

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง
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คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการตดิตัง้สญัญาณเครือ่งหมาย
จราจรและกระจกนูน อปุกรณ์ชะลอ
ความเร็วเพือ่ลดอบุตัเิหตุภุายในชมุชน
เทศบาลฯ

49,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 49,000 0 0 0

รวมงบลงทนุ 49,000 0 0 0

รวมงานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน 708,136 782,201 983,340 0

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 360,600

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 324,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 720,600

รวมงบบุคลากร 0 0 0 720,600

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 0 0 100 % 40,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คา่เชา่บา้น 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 98,000
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ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

การจัดตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชน 0 0 0 100 % 10,000

การเยยีวยาชว่ยเหลอืประชาชนดา้นสา
ธารณภยั 0 0 0 100 % 100,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและ
ฝึกอบรม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกจิกรรมวนั อปพร. 
แหง่ชาติ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเด็กสูไ้ฟในสถานศกึษา 0 0 0 100 % 5,000

โครงการแนวกัน้ไฟเพือ่ป้องกนัการ
ตดิตอ่ลกุลาม 0 0 0 100 % 2,000

โครงการป้องกนัและรณรงคล์ด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศกัยภาพของสมาชกิ 
อปพร. เทศบาลตําบลโนนแดง 0 0 0 100 % 50,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 6,100 3,971.7 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,100 3,971.7 20,000 267,000

ค่าวสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 0 20,000 -100 % 0

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 6,100 0 50,000 -100 % 0
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วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 27,972 49,498 50,000 -100 % 0

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 67,650 69,600 70,000 -100 % 0

รวมค่าวสัดุ 101,722 119,098 190,000 0

รวมงบดําเนนิงาน 107,822 123,069.7 210,000 365,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑสํ์านักงาน

เลือ่ยยนต์ 0 0 10,000 -100 % 0

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ์ 18,700 9,680 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 18,700 9,680 40,000 0

รวมงบลงทนุ 18,700 9,680 40,000 0

รวมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 126,522 132,749.7 250,000 1,085,600

งานจราจร

งบดําเนนิงาน

ค่าวสัดุ

วสัดจุราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวสัดุ 0 0 0 50,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 50,000

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 834,658 914,950.7 1,233,340 1,135,600

แผนงานการศกึษา

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา
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งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

545,100 579,840 734,820 29.39 % 950,780

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 50 % 63,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 138,000 142,200 150,740 2.07 % 153,860

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,420 17,220 8,690 -35.79 % 5,580

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 746,520 781,260 936,250 1,173,220

รวมงบบุคลากร 746,520 781,260 936,250 1,173,220

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 38,500 42,000 42,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 28,544 19,974 35,000 -42.86 % 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา 0 0 3,000 0 % 3,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานพระราชพธิอีืน่ๆ ที่
เกดิขึน้ระหวา่งปี 105,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั

27,790 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 79,332 88,032 100,000 -30 % 70,000 36
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โครงการจัดงานวนัปิยมหาราช 7,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวนัแมแ่หง่ชาติ 13,070 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั
เนือ่งมาจากพระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี(อพ.สธ.)

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบั
คณุภาพโรงเรยีนตนัแบบการประเมนิ
การศกึษาทางไกล Digital Life Box 
for NEW DLTV 

0 5,000 0 0 % 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 262,086 113,006 163,000 158,000

ค่าวสัดุ

วสัดสํุานักงาน 21,406 15,915 20,000 0 % 20,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,540 0 40,000 0 % 40,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 25,511 19,582.5 30,000 0 % 30,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,615 6,465 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวสัดุ 66,072 41,962.5 100,000 100,000

รวมงบดําเนนิงาน 370,158 193,468.5 305,000 300,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑสํ์านักงาน

เกา้อีทํ้างานนักบรหิารการศกึษาระดบั
อํานวยการ 0 4,400 0 0 % 0
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โตะ๊ทํางานนักบรหิารการศกึษาระดบั
อํานวยการ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
180x60x75 ซม.

0 9,400 0 0 % 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

คา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 20,900 0 0 0 % 0

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

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

รวมค่าครุภณัฑ์ 20,900 13,800 50,000 40,000

รวมงบลงทนุ 20,900 13,800 50,000 40,000

รวมงานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา 1,137,578 988,528.5 1,291,250 1,513,220

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

5,841,784 6,213,920 6,860,000 6.43 % 7,301,160

เงนิประจําตําแหน่ง 442,772 375,200 470,400 28.57 % 604,800

เงนิวทิยฐานะ 705,040 669,200 832,800 21.54 % 1,012,200

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,480,920 1,467,520 1,574,220 1.41 % 1,596,430

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 91,420 89,220 94,000 -4.26 % 90,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,561,936 8,815,060 9,831,420 10,604,590

รวมงบบุคลากร 8,561,936 8,815,060 9,831,420 10,604,590

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่กระแสไฟฟ้า  (โรงเรยีนเทศบาล
ตําบลโนนแดง) 120,000 98,000 100,000 50 % 150,000

คา่กระแสไฟฟ้า (โรงเรยีนอนุบาลฯ) 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000

คา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร  (โรงเเรยีน
เทศบาลฯ) 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

คา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร  (โรงเรยีน
อนุบาลฯ) 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

คา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  
(โรงเรยีนเทศบาลฯ) 20,000 10,000 10,000 -100 % 0

คา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  
(โรงเรยีนอนุบาลฯ) 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

คา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ (โรงเรยีน
เทศบาลฯ) 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

คา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ (โรงเรยีน
อนุบาลฯ) 5,000 10,000 10,000 -100 % 0

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร วารสาร แบบ
พมิพ ์คา่ตกัสิง่ปฏกิลูและอืน่ๆ  
(โรงเรยีนเทศบาลฯ)

0 70,000 65,000 0 % 65,000

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร วารสาร แบบ
พมิพ ์คา่ตกัสิง่ปฏกิลูและอืน่ๆ  
(โรงเรยีนอนุบาลฯ)

0 0 20,000 0 % 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 120,000 153,000 120,000 -58.33 % 50,000
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คา่ตกัสิง่ปฏกิลูและอืน่ๆ  (โรงเรยีน
อนุบาลฯ) 20,000 15,000 0 0 % 0

คา่โทรศพัท ์ (โรงเรยีนอนุบาลฯ) 3,000 3,000 3,000 0 % 3,000

คา่น้ําดืม่ น้ําแข็ง สําหรับนักเรยีนและผู ้
มาตดิตอ่ราชการ  (โรงเรยีนเทศบาลฯ) 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

คา่น้ําดืม่ น้ําแข็ง สําหรับนักเรยีนและผู ้
มาตดิตอ่ราชการ  (โรงเรยีนอนุบาลฯ) 35,000 35,000 35,000 0 % 35,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

คา่วสัดกุอ่สรา้ง  (โรงเรยีนเทศบาลฯ) 50,000 30,000 30,000 -100 % 0

คา่วสัดกุอ่สรา้ง  (โรงเรยีนอนุบาลฯ) 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ Children Clean  (โรงเรยีน
อนุบาลฯ) 10,000 10,000 10,000 -40 % 6,000

โครงการคา่ยภาษาองักฤษ (English 
Champ) 70,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกจิกรรมวนัไหวค้ร ู 
(โรงเรยีนเทศบาลฯ) 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000

โครงการจัดแสดงนทิรรศการงาน
วชิาการของนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลฯ 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการโตไปไมโ่กง  (โรงเรยีน
อนุบาลฯ)

10,000 10,000 10,000 -40 % 6,000

โครงการประชมุผูป้กครองของโรงเรยีน
เทศบาลฯ 8,000 8,000 8,000 0 % 8,000

โครงการประชมุผูป้กครองของโรงเรยีน
อนุบาลฯ 5,000 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการเลีย้งและดแูล
เด็ก  (โรงเรยีนอนุบาลฯ) 15,000 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการวนัแหง่ความสําเร็จ  (โรงเรยีน
เทศบาลฯ) 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศกึษาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่

0 100,000 50,000 0 % 50,000

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครู
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีานักเรยีนใน
สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบั
ภาค และระดบัประเทศ  (ร.ร.เทศบาลฯ)

60,000 60,000 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครู
เขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ กฬีา 
และทกัษะอืน่ๆ  (ร.ร.เทศบาลฯ)

100,000 100,000 100,000 -50 % 50,000

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครู
เขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ กฬีา 
และทกัษะอืน่ๆ  (ร.ร.อนุบาลฯ)

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

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา   
คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุหลกัสตูร
สถานศกึษา

40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาการจัด
การศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานใน
การพัฒนาทอ้งถิน่(SBMLD)

300,000 0 300,000 0 % 300,000
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการครู
ของโรงเรยีนในสงักดั อปท.

51,000 57,000 57,000 0 % 57,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาหอ้งสมดุ
โรงเรยีน

200,000 100,000 200,000 0 % 200,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้น
โรงเรยีน

100,000 50,000 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา

36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน

33,600 33,600 33,600 0 % 33,600

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
โครงการสง่เสรมิระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน  สําหรับสง่เสรมิศกัยภาพการ
จัดการศกึษาของทอ้งถิน่ (คา่
ปัจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรยีนยากจน)

79,500 76,000 80,000 -25 % 60,000
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
โครงการสนับสนุนการจัดการศกึษา
ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน

1,320,593 1,260,898 1,481,780 0 % 1,481,780

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา
เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวนั

1,540,000 1,466,000 1,540,000 0 % 1,540,000

โครงการสปัดาหว์นัวทิยาศาสตร ์ 
(โรงเรยีนเทศบาลฯ) 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบั
คณุภาพโรงเรยีนตนัแบบการประเมนิ
การศกึษาทางไกล Digital Life Box 
for NEW DLTV  (ร.ร.อนุบาลฯ)  

0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,648,693 4,083,498 4,811,380 4,668,380

ค่าวสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 100 % 20,000

วสัดงุานบา้นงานครัว 0 0 0 100 % 1,580,890

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,435,656.32 1,469,752.64 1,596,200 -100 % 0

วสัดกุอ่สรา้ง 0 0 0 100 % 70,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0 0 0 100 % 15,000

วสัดกุารเกษตร 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวสัดุ 1,435,656.32 1,469,752.64 1,596,200 1,725,890

รวมงบดําเนนิงาน 6,084,349.32 5,553,250.64 6,407,580 6,394,270

43



วนัทีพ่มิพ ์: 8/8/2564  21:50
หนา้ : 1/1

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑสํ์านักงาน

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น 
(โรงเรยีนเทศบาลฯ) 0 327,600 0 0 % 0

โตะ๊พับอเนกประสงค ์(ร.ร. เทศบาลฯ) 0 28,000 40,000 -100 % 0

พัดลม  (โรงเรยีนเทศบาลฯ) 0 0 0 100 % 30,000

พัดลมตดิผนัง (ร.ร. อนุบาลฯ) 0 15,000 0 0 % 0

พัดลมตดิผนัง (รร.อนุบาลฯ) 15,000 0 0 0 % 0

พัดลมไอเย็น   (โรงเรยีนอนุบาลฯ) 44,070 0 0 0 % 0

พัดลมไอเย็น(ร.ร.เทศบาลฯ) 0 0 50,000 -100 % 0

มา้หนิออ่น  (รร.อนุบาลฯ) 5,000 0 0 0 % 0

มา้หนิออ่นแบบแฟนซ ี (รร.อนุบาลฯ) 4,000 0 0 0 % 0

ครภุณัฑก์ารศกึษา
คา่จัดซือ้โตะ๊-เกา้อีนั้กเรยีน(ร.ร.
เทศบาลฯ)

0 74,500 0 0 % 0

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ชดุเครือ่งเสยีงเคลือ่นทีแ่บบลากจงู       
(ร.ร. อนุบาลฯ) 0 10,000 0 0 % 0

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
โทรทศัน ์ (LED TV)   (โรงเรยีน
อนุบาลฯ)

28,500 0 0 0 % 0

ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

กลอ้งโทรทศันแ์บบกระจกสะทอ้นแสง 25,000 0 0 0 % 0

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว
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เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น (รร.อนุบาล
ฯ)

10,850 0 0 0 % 0

เครือ่งทําน้ําเย็นแบบตอ่ทอ่ (ร.ร.
เทศบาลฯ)

0 14,600 0 0 % 0

ถงับรรจน้ํุาดืม่แบบแสตนเลส               
(ร.ร.เทศบาลฯ) 0 0 18,100 -100 % 0

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ (โรงเรยีนเทศบาล
ฯ)

0 0 0 100 % 85,000

ครภุณัฑอ์ืน่

รปูปัน้สตัวต์า่ง ๆ (ร.ร. อนุบาลฯ) 0 29,250 0 0 % 0

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ ์(ร.ร. 
เทศบาลฯ) 0 12,200 20,000 -100 % 0

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ ์(ร.ร. 
อนุบาลฯ) 0 18,050 20,000 -100 % 0

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ ์(รร.
เทศบาลฯ) 15,400 0 0 0 % 0

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ ์(รร.
อนุบาลฯ) 19,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 167,120 529,200 148,100 115,000

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ/ซอ่มแซม 
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ  
(โรงเรยีนเทศบาลฯ)

0 0 150,000 0 % 150,000
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คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ/ซอ่มแซม 
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ  
(โรงเรยีนอนุบาลฯ)

0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 0 0 300,000 300,000

รวมงบลงทนุ 167,120 529,200 448,100 415,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวนัเด็กนักเรยีนโรงเรยีนชมุชน
โนนแดง

1,790,000 1,709,920 1,792,000 3.13 % 1,848,000

รวมเงนิอุดหนุน 1,790,000 1,709,920 1,792,000 1,848,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,790,000 1,709,920 1,792,000 1,848,000

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 16,603,405.32 16,607,430.64 18,479,100 19,261,860

รวมแผนงานการศกึษา 17,740,983.32 17,595,959.14 19,770,350 20,775,080

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

702,000 745,380 859,960 -47.53 % 451,220

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน
สว่นทอ้งถิน่ 12,000 12,000 12,000 -100 % 0

เงนิประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 -70 % 18,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 774,000 817,380 931,960 469,220 46



วนัทีพ่มิพ ์: 8/8/2564  21:50
หนา้ : 1/1

รวมงบบุคลากร 774,000 817,380 931,960 469,220

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000 4,800 5,000 -50 % 2,500

คา่เชา่บา้น 31,451 30,000 30,000 -100 % 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0 0 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,451 34,800 39,800 2,500

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 17,080 6,900 20,000 -65 % 7,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและ
ฝึกอบรม

0 0 0 100 % 3,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 900 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 17,980 6,900 25,000 20,000

ค่าวสัดุ

วสัดสํุานักงาน 6,246 6,980 7,000 0 % 7,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 9,738 18,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวสัดุ 15,984 25,880 27,000 27,000

รวมงบดําเนนิงาน 70,415 67,580 91,800 49,500

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ์ 0 0 5,000 -100 % 0
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รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 5,000 0

รวมงบลงทนุ 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 844,415 884,960 1,028,760 518,720

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 425,940

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงาน
สว่นทอ้งถิน่ 0 0 0 100 % 12,000

เงนิประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 479,940

รวมงบบุคลากร 0 0 0 479,940

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 0 5,000 1,100 % 60,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,544 2,373 3,000 83.33 % 5,500

คา่เชา่บา้น 0 0 0 100 % 30,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา 0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 2,544 2,373 8,000 100,300

ค่าใช้สอย
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รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 999 2,550 5,000 0 % 5,000

โครงการสํารวจขอ้มลูจํานวนสตัวแ์ละ
ขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้ ตามปณธิานศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี

0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสํารวจขอ้มลูจํานวนสตัวแ์ละ
ขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุา
ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี

2,544 0 0 0 % 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและ
ฝึกอบรม

0 0 0 100 % 3,000

โครงการขยะรไีซเคลิ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการขยะแลกของ 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการควบคมุและป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก 49,665 46,860 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดนีในชมุชน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคตดิเชือ้ไว
รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0 0 0 100 % 200,000
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โครงการเยาวชนรว่มใจรักษา
สิง่แวดลอ้ม

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงคก์ารป้องกนัโรคเอดส ์
และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงคว์นัสิง่แวดลอ้ม 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการลดขยะลดโลกรอ้น 6,970 0 10,000 -100 % 0

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช
กมุารี

25,740 17,820 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
จัดการขยะมลูฝอยในครัวเรอืนและชมุ
ขน

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการออกเยีย่มดแูลแมแ่ละเด็กแรก
เกดิ

3,800 0 5,000 0 % 5,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 89,718 67,230 122,000 298,000

ค่าวสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,200 15,900 25,000 0 % 25,000

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 9,294 27,995 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวสัดุ 16,494 43,895 95,000 95,000

รวมงบดําเนนิงาน 108,756 113,498 225,000 493,300

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑก์ารเกษตร

เครือ่งพน่หมอกควนั 0 0 59,000 0 % 59,000

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว
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ตูเ้ย็น 0 0 0 100 % 6,400

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร์ 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 2,600 59,000 65,400

รวมงบลงทนุ 0 2,600 59,000 65,400

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

โครงการเงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําร ิ   ดา้นสาธารณสขุ

0 160,000 160,000 0 % 160,000

โครงการเงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

140,000 0 0 0 % 0

รวมเงนิอุดหนุน 140,000 160,000 160,000 160,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 140,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 248,756 276,098 444,000 1,198,640

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,093,171 1,161,058 1,472,760 1,717,360

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 553,380

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 553,380
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รวมงบบุคลากร 0 0 0 553,380

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น 0 0 0 100 % 72,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/
พนักงาน/ลกูจา้งประจํา 0 0 0 100 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 101,800

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและ
ฝึกอบรม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการตรวจสขุภาพประจําปีสมาชกิ
ชมรมผูส้งูอายุ 0 0 0 100 % 3,000

โครงการฝึกอาชพีระยะสัน้ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 33,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 134,800

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 688,180

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 0 0 688,180

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

699,600 733,260 1,060,320 -100 % 0

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 212,760 221,280 234,560 -100 % 0

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 954,360 996,540 1,354,880 0

รวมงบบุคลากร 954,360 996,540 1,354,880 0

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 48,900 0 0 0 % 0

คา่เชา่บา้น 42,000 38,500 42,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 90,900 38,500 42,000 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 10,000 -100 % 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 16,637 7,761 30,000 -100 % 0

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,637 7,761 55,000 0

ค่าวสัดุ

วสัดสํุานักงาน 7,620 18,079 20,000 -100 % 0

วสัดกุารเกษตร 19,930 10,475 20,000 -100 % 0
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วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,765 11,400 20,000 -100 % 0

รวมค่าวสัดุ 43,315 39,954 60,000 0

รวมงบดําเนนิงาน 150,852 86,215 157,000 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 20,000 0

รวมงบลงทนุ 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 1,105,212 1,082,755 1,531,880 0

งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 117,935 89,060 82,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 117,935 89,060 82,000 0

ค่าวสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 46,465 61,310 50,000 -100 % 0

วสัดกุอ่สรา้ง 21,300 19,372 30,000 -100 % 0

รวมค่าวสัดุ 67,765 80,682 80,000 0

รวมงบดําเนนิงาน 185,700 169,742 162,000 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑสํ์ารวจ
54



วนัทีพ่มิพ ์: 8/8/2564  21:50
หนา้ : 1/1

กลอ้งระดบั 0 33,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 33,700 0 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  สายบา้น
นางผึง่ สมัฤทธิน์อก หมูท่ี ่10 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง  จังหวดั
นครราชสมีา

0 0 326,500 -100 % 0

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้น
นางปัญญา ถงึบา้นนางประณีต (ชมุชน
โนนเขวา้)

65,000 0 0 0 % 0

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากบา้น
สม้ป่อย ถงึถนน คสล. วดัรา้ง หมูท่ี ่4 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวดั
นครราชสมีา

0 0 275,400 -100 % 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุจาก
หนองชอ่งแมวถงึสระน้ําของนายล ี 
สงิหส์ดีา หมูท่ี ่3 ชมุชนเต็งสงู ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง  จังหวดั
นครราชสมีา

0 0 664,000 -100 % 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุสายขา้ง
ลําสะแทด จากทา่แดงถงึนา นางออ่น
จันทร ์กองทองนอก หมู ่13 ตําบลโนน
แดง  อําเภอโนนแดง  จังหวดั
นครราชสมีา

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอ่สรา้งฝายเก็บน้ําพรอ้ม
ประตรูะบายน้ํา ลําหว้ยเจยีบ บรเิวณ
ตลาดใหญ ่หมูท่ี ่1 ชมุชนโนนแดง  
ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนแดง  
จังหวดันครราชสมีา

0 0 412,200 -100 % 0
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โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําจากรา้น
ศกัดิอ์ะไหล ่ ถงึบา้นสม้ป่อย หมูท่ี ่4 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวดั
นครราชสมีา 

0 0 203,640 -100 % 0

โครงการวางทอ่ระบายน้ําจากบา้นนาง
บญุม ี ถงึบา้นนายสงา่ พรมมา หมูท่ี ่4 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวดั
นครราชสมีา

0 0 323,800 -100 % 0

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 73,320 61,525 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรงุศาลากลางบา้น
สม้ป่อย  ม.13 99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 237,320 61,525 2,605,540 0

รวมงบลงทนุ 237,320 95,225 2,605,540 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่จาก
บา้นนางชวน  โมรานอก ถงึบา้นนาง
เปลง่  โมรานอก หมูท่ี ่1 ตําบลโนน
แดง

0 125,722.86 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่จาก
บา้นนายชาต ิถงึบา้นนางนอ้ย โคก
สวสัดิ ์ หมูท่ี ่10 ตําบลโนนแดง

0 81,540.42 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่จาก
บา้นอทุยั  ถงึบา้นนายประสาท รวม
ดอน หมูท่ี ่3 ตําบลโนนแดง

0 74,359.65 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่จากสี่
แยกศาลตาปู่  ถงึบา้นนายชานนท ์ ชา่ง
เกวยีน  หมูท่ี ่13 ตําบลโนนแดง

0 45,394.75 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา่ภายใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง  0 0 55,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและตดิตัง้
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง

0 0 277,200 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนาง
น้ําทพิย ์ แข็งขนั  ชมุชนโนนแดง  หมู่
ที1่  ต.โนนแดง

14,651.51 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนาง
นุ่น  ประจติร  ชมุชนบตุาคง  หมูท่ี1่0  
ต.โนนแดง

49,801.01 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนาย
สมนกึ  ปัน้นอก  ชมุชนเต็งสงู  ม.3  ต.
โนนแดง

39,223.26 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบา้นนาย
สมบตั ิ ดอนกลาง  ชมุชนเต็งสงู  หมู3่  
ต.โนนแดง

28,155.98 0 0 0 % 0

รวมเงนิอุดหนุน 131,831.76 327,017.68 332,200 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 131,831.76 327,017.68 332,200 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 554,851.76 591,984.68 3,099,740 0
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งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,542,000 1,553,280 1,590,480 -13.12 % 1,381,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 152,200 152,866 156,000 0 % 156,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,694,200 1,706,146 1,746,480 1,537,800

รวมงบบุคลากร 1,694,200 1,706,146 1,746,480 1,537,800

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 21,600 25,420 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 21,600 25,420 35,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 38,500 40,000 972.5 % 429,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 2,000 99,786 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 2,000 138,286 110,000 469,000

ค่าวสัดุ

วสัดงุานบา้นงานครัว 94,190 91,965 75,000 0 % 75,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 78,720 5,200 30,000 0 % 30,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 178,733.5 148,670.5 324,000 0 % 324,000
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วสัดเุครือ่งแตง่กาย 4,920 12,610 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวสัดุ 356,563.5 258,445.5 444,000 444,000

รวมงบดําเนนิงาน 380,163.5 422,151.5 589,000 948,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น 0 10,900 0 100 % 10,900

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุ ซอ่มแซม
ครภุณัฑ์ 141,850 100,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 141,850 110,900 100,000 110,900

รวมงบลงทนุ 141,850 110,900 100,000 110,900

รวมงานกําจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 2,216,213.5 2,239,197.5 2,435,480 2,596,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,876,277.26 3,913,937.18 7,067,100 2,596,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการแขง่ขนัเปตอง "ชมุชนสมัพันธ์
"

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการคนยคุใหมใ่สใ่จขอ้มลูขา่วสาร 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการครอบครัวสมัพันธ์ 15,946 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการคา่ยเด็กและเยาวชน "คนรักด"ี 0 20,840 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดเก็บขอ้มลูเพือ่การจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบ่า้น/ชมุชน สู่
แผนพัฒนาทอ้งถิน่

0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดประชมุประชาคมทอ้งถิน่ใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 13,560 3,360 15,000 0 % 15,000

โครงการตรวจสขุภาพประจําปีสมาชกิ
ชมรมผูส้งูอายุ 3,000 3,000 3,000 -100 % 0

โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
รนุแรงตอ่เด็ก สตร ีและบคุคลใน
ครอบครัว

0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดู
งานของพนักงานเทศบาล 
ลกูจา้งประจํา พนักงานจา้ง คณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
คณะกรรมการชมุชน อสม. และ อปพร.

544,420 0 200,000 -95 % 10,000

โครงการฝึกอาชพีระยะสัน้ 20,000 17,450 20,000 -100 % 0

โครงการสง่เสรมิการผลติขา้วพันธุด์ี
และมคีณุภาพ 84,840 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมและดงูานของชมรม
ผูส้งูอายุ 99,990 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 781,756 44,650 616,000 228,000

รวมงบดําเนนิงาน 781,756 44,650 616,000 228,000

รวมงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 781,756 44,650 616,000 228,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 781,756 44,650 616,000 228,000
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แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 257,760 265,560 284,160 0 % 284,160

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 257,760 265,560 284,160 284,160

รวมงบบุคลากร 257,760 265,560 284,160 284,160

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 9,182 10,000 0 % 10,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกฬีาเชือ่มความสามคัคี
ระหวา่งชมุชนภายในเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง

0 0 100,000 -80 % 20,000

โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ
เทศบาลตําบลโนนแดง 132,840 82,720 150,000 -86.67 % 20,000

โครงการแขง่ขนัเปตอง "ชมุชนสมัพันธ์
"

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาชมุชนใน
เขตเทศบาลตําบลโนนแดง 0 0 100,000 -80 % 20,000

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาชมุชนใน
เขตเทศบาลตําบลโนนแดง และ
โครงการกฬีาเชือ่มความสามคัคี
ระหวา่งชมุชนภายในเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง

78,800 78,420 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนอปุกรณ์กฬีาสําหรับ
ศนูยเ์ยาวชน 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 211,640 170,322 410,000 140,000

รวมงบดําเนนิงาน 211,640 170,322 410,000 140,000

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 469,400 435,882 694,160 424,160

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 62,020 12,000 100,000 -30 % 70,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 112,020 12,000 150,000 140,000

รวมงบดําเนนิงาน 112,020 12,000 150,000 140,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 112,020 12,000 150,000 140,000

รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 581,420 447,882 844,160 564,160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 706,880

เงนิประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000
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รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 766,880

รวมงบบุคลากร 0 0 0 766,880

งบดําเนนิงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 0 100 % 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน 0 0 0 100 % 5,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000

ค่าวสัดุ

วสัดสํุานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วสัดกุารเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวสัดุ 0 0 0 60,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 142,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์
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คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 0 20,000

รวมงบลงทนุ 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 928,880

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่

0 0 0 100 % 375,600

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 0 0 0 100 % 243,960

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 619,560

รวมงบบุคลากร 0 0 0 619,560

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน 0 0 0 100 % 5,000

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000

ค่าวสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 100 % 50,000
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วสัดกุอ่สรา้ง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวสัดุ 0 0 0 80,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 145,000

งบลงทนุ

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล. จากบา้น
นายบวั คําภเูมอืง ถงึ คสล.หลงั
โรงเรยีนชมุชนโนนแดง หมูท่ี ่13 ตําบล
โนนแดง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.จากหนา้
โรงงาน ถงึบา้นนายสวุฒัน ์พมิพส์ระ
เกษ หมูท่ี3่ ตําบลโนนแดง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ จากสวน
นายด ี ประจติร ถงึนานายบญุเลงิ คําภู
เมอืง หมูท่ี ่3 ตําบลโนนแดง

0 0 0 100 % 432,000

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําจากรา้น
ศกัดิอ์ะไหลถ่งึบา้นสม้ป่อย หมูท่ี ่13 
ตําบลโนนแดง

0 0 0 100 % 462,000

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 0 0 0 1,994,000

รวมงบลงทนุ 0 0 0 1,994,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 2,758,560

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,687,440

แผนงานการเกษตร
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งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนนิงาน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการสง่เสรมิการปลกูพชืหลงันา 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสง่เสรมิการผลติขา้วพันธุด์ี
และมคีณุภาพ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 100,000

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 20,000 100,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑก์ารเกษตร

เครือ่งสบูน้ํา แบบหอยโขง่  เครือ่งยนต์
ดเีซล 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 99,000 0 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค
โครงการขดุลอกคลองสง่น้ําจากโคง้
ถนนเจนจบทศิถงึฝายตลาดนอ้ย  ม.12
(แผนชมุชน ม.12) 0 279,407 0 0 % 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง 0 279,407 0 0

รวมงบลงทนุ 0 378,407 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 378,407 20,000 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 378,407 20,000 100,000
รวมทกุแผนงาน 43,504,675.49 43,170,496.92 54,000,000 54,000,000 66
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ัว่ไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง   จังหวดันครราชสมีา

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 54,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,037,120 บาท

งบกลาง รวม 10,037,120 บาท

งบกลาง รวม 10,037,120 บาท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จํานวน 273,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนักงานจา้ง
สงักดัเทศบาลตําบลโนนแดง   และพนักงานจา้ง (ตามอตัรา
ทีส่ว่นกลางจัดสรรให )้  ตัง้ไว ้ 273,000 บาท   (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 273,000 บาท)

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จํานวน 12,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนสําหรับ
พนักงานจา้งสงักดัเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้ 12,000 
บาท   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 12,000 
บาท)

เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ยกจิการประปา จํานวน 573,920 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
ประปา เทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้573,920 บาท
  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 573,920 บาท)

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จํานวน 6,150,000 บาท

เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ
 (เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายุ)  เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในอตัราแบบขัน้บนัได    ตัง้ไว ้
  6,150,000 บาท    (ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบ
กลาง 6,150,000 บาท)

เบีย้ยงัชพีความพกิาร จํานวน 1,440,000 บาท

เงนิอดุหนุนสําหรับโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคม
ใหแ้กผู่พ้กิารหรอืทพุพลภาพ  (เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บีย้ความพกิาร ) เพือ่จา่ยเบีย้ยงัชพีคนพกิาร
ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คนละ800 บาทตอ่เดอืน  
ตัง้ไว ้ 1,440,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งาน
งบกลาง  1,440,000 บาท) 
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เงนิสํารองจา่ย จํานวน 556,660 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสํารองจา่ยในกรณีฉุกเฉนิ  เรง่ดว่น หรอื
จําเป็นตอ้งรบีดําเนนิการ  หรอืชว่ยเหลอืประชาชนกรณีเกดิ
สาธารณภยั หรอืกรณีไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้    ตัง้
ไว ้ 556,660 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบ
กลาง 556,660 บาท)

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน
คา่บํารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย จํานวน 37,100 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่บํารงุสมาคมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ซึง่จา่ยใหแ้กส่มาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  ตัง้
ไว ้37,100บาท   ตัง้จา่ยในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  1/6 
ของงบประมาณรายรับจรงิประจําปีทีผ่า่นมาของงบประมาณ
รายจา่ยท่ัวไป แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท (ไมร่วมเงนิกู ้เงนิ
จา่ยขาดเงนิสะสม เงนิอดุหนุน เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให  ้และ
พันธบตัร)  คํานวณดงันี้  
งบประมาณรายรับจรงิงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป   2563      
จํานวน  51,140,044.75 บาท
 หกั   ดว้ยเงนิอดุหนุน   จํานวน   28,942,761.00 บาท
 รายไดสํ้าหรับคํานวณ    จํานวน   22,197,283.75 บาท
เมือ่คํานวณแลว้ตัง้ไว ้
 (22,197,283.75 x 0.00167) =  37,069.46 บาท  
จงึตัง้ไว ้ 37,100 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง 37,100 บาท)

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  (ก.บ.
ท.)

จํานวน 724,440 บาท

เพือ่สมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตัง้ไว ้ 724,440 บาท  โดยตัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ
 3 ของประมาณการรายรับตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  (ไมร่วมเงนิอดุหนุน  เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให /้
บรจิาค และพันธบตัร)  คํานวณดงันี้
 -ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 จํานวน  54,000,000 บาท
  
  หกั   เงนิอดุหนุนทัว่ไป        จํานวน  29,852,000  บาท
 รายไดสํ้าหรับคํานวณ  3%    จํานวน  24,148,000  บาท
  เมือ่คํานวณแลว้                 จํานวน     724,440   บาท
      กรณีมรีายการทีต่อ้งหกัจา่ยเกีย่วกบับําเหน็จบํานาญในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565  ใหนํ้ารายการดงักลา่วไปหกัออกจากเงนิสง่สมทบกอ่นซึง่มี
รายการทีจ่ะตอ้งหกัออกจากเงนิสง่สมทบ   ตามหนังสอืที่ มท 0808.5/ว
 28  ลงวนัที ่21 ก.ค. 59 และตามหนังสอืดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.5/ว
6038 ลงวนัที ่7 ตลุาคม 2563  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง 724,440 บาท)

เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ จํานวน 160,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิน่ หรอืพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้
  160,000 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ เรือ่งการกําหนดหลกัเกณฑเ์พือ่สนับสนุน
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดําเนนิงานและบรหิารจัดการ
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่
 พ.ศ. 2557(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 160,000 บาท)
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เงนิสมทบกองสวสัดกิารชมุชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลโนน
แดง

จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชนเทศบาลตําบลโนน
แดง ตามหลกัการประชาชนออม  1 สว่น 
อปท. 1 สว่น และรัฐบาล 1 สว่น   ตัง้ไว ้ 100,000 บาท -
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว
 2502  ลว 20 สงิหาคม 2553 เรือ่งแนวทางสนับสนุนการ
ดําเนนิงานกองทนุสวสัดกิารชมุชน
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง 100,000 บาท) 

เงนิชว่ยพเิศษ
เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ /พนักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ /พนักงานเทศบาล/
ผูรั้บบํานาญทีถ่งึแกค่วามตาย   ตัง้ไว ้ 3,000 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 3,000 บาท)

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง จํานวน 4,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้งทีถ่งึแกค่วามตาย
      ตัง้ไว ้ 4,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง 4,000 บาท)

เงนิชว่ยคา่ทําศพลกูจา้งประจํา จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยคา่ทําศพลกูจา้งประจํา   /ผูรั้บบํานาญ ที่
ถงึแกค่วามตาย  ตัง้ไว ้ 3,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 3,000 บาท)

แผนงานบริหารงานท ัว่ไป

งานบริหารท ัว่ไป รวม 7,384,540 บาท

งบบุคลากร รวม 5,529,540 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท

เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 695,520 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรฯีและรอง
นายกเทศมนตรฯี ตลอดทัง้ปี ตัง้ไว ้695,520 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  695,520 
บาท)

คา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก /รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ฯ  และรองนายกเทศมนตรฯี  ตลอดทัง้ปี        ตัง้ไว ้
 120,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งาน
บรหิารท่ัวไป 120,000 บาท)

คา่ตอบแทนพเิศษนายก /รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ฯ และรองนายกเทศมนตรฯี  ตลอดทัง้ปี ตัง้ไว ้120,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 120,000 บาท)
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คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ /ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล จํานวน 198,720 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนตําแหน่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรฯีตลอดทัง้ปี  ตัง้ไว ้115,920 บาท
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 115,920 บาท)
 (2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนตําแหน่ง  ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรฯี  ตลอดทัง้ปี ตัง้ไว ้82,800 บาท
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
  82,800 บาท)

คา่ตอบแทนประธานสภา /รองประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานุการสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 1,490,400 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนตําแหน่ง  ประธานสภา
เทศบาลฯ และตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ  ตลอด
ทัง้ปี ตัง้ไว ้331,200 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป 331,200 บาท)
 (2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนตําแหน่ง  สมาชกิสภา
เทศบาลฯ ตลอดทัง้ปี ตัง้ไว ้1,159,200 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป 1,159,200 
บาท)

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,904,900 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 2,309,900 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่นทอ้งถิน่  
พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่น
ทอ้งถิน่ตลอดทัง้ปี  ตัง้ไว ้2,309,900 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป 
2,309,900 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 85,000 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ
และพนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บเงนิอืน่  ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
เงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่ง   ตัง้ไว ้84,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 84,000 บาท)
   (2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิสําหรับตําแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ   เงนิ
เพิม่ตําแหน่งนติกิร  (พ.ต.ก.) ตัง้ไว ้1,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 1,000 บาท)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจําตําแหน่งปลดัฯ /รองปลดัฯ/หวัหนา้
สว่นราชการ ฯลฯ  ทีไ่ดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง  ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่ง   ตัง้ไว ้270,000 
บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิาร
ท่ัวไป 270,000 บาท)



71

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2564  21:50:43

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 216,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  ตัง้ไว ้216,000
บาท  มรีายละเอยีดดงันี้
  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  
ตําแหน่ง พนักงานขบัรถตัง้ไว  ้108,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงาน   ท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป 108,000 บา
ท)

  (2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  
ตําแหน่ง ภารโรง ตัง้ไว ้108,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป 108,000 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จํานวน 24,000 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงาน
จา้งท่ัวไป ตําแหน่ง พนักงานขบัรถ ตัง้ไว ้12,000 บาท
 (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป     งานบรหิารท่ัวไป
 12,000 บาท)

(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงาน
จา้งท่ัวไป ตําแหน่ง ภารโรง  ตัง้ไว ้12,000 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป 12,000 
บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 1,743,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 203,000 บาท

คา่เบีย้ประชมุ จํานวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุตรวจรายงานการประชมุสภา
เทศบาลฯ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตัง้ไว ้8,000บาท
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 8,000 บาท)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล , ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้ง ฯลฯ 
ตัง้ไว ้10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  
งานบรหิารท่ัวไป 10,000 บาท)

คา่เชา่บา้น จํานวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญ  ตลอดทัง้ปี  
ตัง้ไว ้150,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบรหิารท่ัวไป 150,000 บาท) 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ /พนักงาน/ลกูจา้งประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ   
พนักงานเทศบาลสามัญ  และลกูจา้งประจํารวมทัง้
ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ  ตัง้ไว ้ 35,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 35,000 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 608,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จํานวน 155,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร , แบบพมิพอ์ืน่ๆ, คา่ตกัสิง่ปฏบิตั ิ
กลู, คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา ,   เพือ่จา่ย
เป็นคา่จา้งเหมาบรกิารพัฒนาเว็บไซดแ์ละคา่จา้งเหมา
บรกิารดแูลระบบ, เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  เชน่ คา่
จัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ,  คา่จัดทําบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 5ส. ,คา่จัดทําป้ายบอกทางและอืน่ๆ  , เพือ่
จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  วารสาร แบบพมิพแ์ละอืน่
ๆ, เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  วารสาร แบบพมิพ์
และอืน่ๆ ตัง้ไว ้ 155,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป  155,000 บาท)

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร จํานวน 70,000 บาท
(1) เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองผูม้าเยีย่มหรอืมาดงูานของ
เทศบาลฯ และรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ   ตัง้ไว ้ 40,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป
 40,000 บาท)

   

(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภาทอ้งถิน่  
หรอืคณะกรรมการ  หรอืคณะอนุกรรมการตา่งๆ   ทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้ตามระเบยีบหรอืกฏหมาย   ตัง้ไว ้ 10,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป
 10,000 บาท)

(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา /รัฐพธิ ี เชน่คา่
พวงมาลา  ชอ่ดอกไม  ้ กระเชา้ดอกไม  ้และพวงมาลาใชใ้น
งานรัฐพธิี  งานประเพณีทีสํ่าคญั   ตัง้ไว ้ 10,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป
 10,000 บาท)

(4) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุราชการตา่งๆ  
ตามหนังสอืสัง่การของหน่วยงานราชการ   ตัง้ไว ้ 10,000 
บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิาร
ท่ัวไป 10,000 บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง, คา่พาหนะ, คา่
เชา่ทีพั่ก และอืน่ๆ ของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  คณะสมาชกิ
สภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และ
พนักงานจา้งทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้
  100,000 บาท    (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานบรหิารท่ัวไป  100,000 บาท)
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คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  คณะสมาชกิสภาเทศบาลฯ   พนักงาน
เทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บคําสัง่ให ้
เดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 50,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป  50,000 บาท)

โครงการงานทะเบยีนพบประชาชนประจําปี จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการงานทะเบยีนพบประชาชน
ประจําปีตัง้ไว  ้8,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป  8,000 บาท)

โครงการจัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่เทศบาลตําบลโนนแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานจัดการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของเทศบาลตําบลโนน
แดง  เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพันธ์, คา่ใชจ้า่ยในการจัดหน่วย
เลอืกตัง้,  คา่เอกสารประกอบการเลอืกตัง้ , คา่ใชจ้า่ยในการ
อบรมใหค้วามรูแ้กผู่ท้ีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการชดุ
ตา่งๆ, คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพันธก์ารเลอืกตัง้ , คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจํ่าเป็นในการเลอืกตัง้ฯลฯ   ตัง้
ไว ้ 10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งาน
บรหิารท่ัวไป 10,000 บาท)

โครงการจัดงานพระราชพธิอีืน่  ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงาน  งานพระราชพธิี
อืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ระหวา่งปี ตัง้ไว ้15,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  15,000 บาท)

โครงการจัดงานวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการจัดงานวนัคลา้ยวนัสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพติรตัง้ไว  ้20,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป  20,000 บาท) 

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปร
เมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ   พระวชริเกลา้
เจา้อยูห่วั

จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิท
รมหาวชริาลงกรณ  พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั  ตัง้ไว ้40,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
  40,000 บาท)
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โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนพัีนปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนพัีนปีหลวง  และวนัแม่
แหง่ชาต ิ ตัง้ไว ้20,000 บาท   (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป  20,000 บาท) 

โครงการจัดงานวนัปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานวนัปิยมหาราช  ตัง้
ไว ้10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งาน
บรหิารท่ัวไป  10,000 บาท) 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร   ตัง้
ไว ้10,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งาน
บรหิารท่ัวไป 10,000 บาท)

โครงการวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนัคลา้ยวนัพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูพิลอ
ดลุยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร  วนัชาต ิและวนัพอ่
แหง่ชาต ิตัง้ไว ้20,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
  20,000 บาท)

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรม
ราชนิี

จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรมราชนิี ตัง้ไว ้30,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
  30,000 บาท)

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิ  ซึง่อาจ
ชาํรดุระหวา่งปี เชน่ รถยนต,์ รถจักรยานยนต์,เครือ่ง
คอมพวิเตอร์, เครือ่งกระจายเสยีง  และครภุณัฑอ์ืน่ๆ ทีเ่ป็น
ทรัพยส์นิของเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้50,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
 50,000 บาท)

ค่าวสัดุ รวม 465,000 บาท

วสัดสํุานักงาน จํานวน 185,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษถา่ยเอกสาร , กระดาษไข, หมกึ, 
ดนิสอ, ปากกา,ยางลบ, แฟ้ม, ธงชาต,ิ ตรายาง, เกา้อี้
พลาสตกิ, คา่น้ําดืม่สําหรับบรกิารประชาชนทีม่าตดิตอ่
ราชการรวมถงึกจิกรรมตา่งๆของเทศบาลและวสัดสํุานักงาน
อืน่ๆ ตัง้ไว ้185,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป 185,000 บาท)
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วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวทิซไ์ฟฟ้า  สตารท์เตอร์  บาลาส และวสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยอุืน่ๆ  ฯลฯ  ตัง้ไว ้ 10,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป  10,000 บาท)

วสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวทิซไ์ฟฟ้า  สตารท์เตอร์  บาลาส และวสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยอุืน่ๆ  ฯลฯ  ตัง้ไว ้ 10,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป  10,000 บาท)

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อะไหลร่ถยนต์ ,รถจักรยานยนตฯ์ลฯ  เชน่ยาง
นอก, ยางใน, แบตเตอรร์ี่, เพลา, ตลบัลกูปืน และวสัดุ
ยานพาหนะและขนสง่อืน่ๆ  ตัง้ไว ้ 20,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป 20,000 บาท)

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จํานวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ํามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่ น้ํามัน
เบนซนิ, น้ํามันดเีซล, จารบ,ี ถา่น, แกส๊หงุตม้, น้ํามันเครือ่ง
ฯลฯ สําหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครือ่งตดัหญา้ และ
อืน่ๆ  ตัง้ไว ้ 150,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป 150,000 บาท)

วสัดคุอมพวิเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่หรอืจานบนัทกึขอ้มลู , ตลบัผงหมกึ
สําหรับเครือ่งปริน้เตอร์  และวสัดคุอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ   ตัง้ไว ้
  50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งาน
บรหิารท่ัวไป 50,000 บาท)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 467,000 บาท

คา่ไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนแดง, คา่กระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลฯ   และคา่
กระแสไฟฟ้าในสว่นทีเ่ทศบาลฯ  ตอ้งรับผดิชอบ เป็นตน้ ตัง้
ไว ้ 400,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  
งานบรหิารท่ัวไป 400,000 บาท)

คา่บรกิารโทรศพัท์ จํานวน 7,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัทข์องสํานักงานเทศบาลตําบล
โนนแดง เป็นตน้   ตัง้ไว ้ 7,000 บาท  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป
 7,000 บาท)
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คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต  
รวมถงึอนิเตอรเ์น็ตการด์  และคา่สือ่สารอืน่ๆ  และให ้
หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร  ตัง้ไว ้ 50,000 
บาท
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานบรหิารท่ัวไป
 50,000 บาท) 

คา่เชา่พืน้ทีเ่ว็บไซต์ และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่เชา่พืน้ทีเ่ว็บไซต์  และ
คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง  (ระบบCLOUD, HOSTNG)  ตัง้
ไว ้ 10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งาน
บรหิารท่ัวไป 10,000 บาท)

งบลงทุน รวม 92,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ รวม 92,000 บาท

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์
เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพือ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊  สําหรับงานสํานักงาน   
จํานวน  2  เครือ่ง  ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ
พืน้ฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  ฉบบัเดอืน 
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 
กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม   ตัง้ไว ้ 32,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป
  32,000 บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-
2565  สว่นที3่-164  ลําดบัที่ 11)

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ์ จํานวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุครภุณัฑซ์ ึง่อาจชาํรดุ
ระหวา่งปี เชน่ รถยนต,์ รถจักรยานยนต์, เครือ่งคอมพวิเตอ
ร,์ เครือ่งกระจายเสยีง , และครภุณัฑอ์ืน่ๆ ทีเ่ป็นทรัพยส์นิ
ของเทศบาลฯ  ตัง้ไว ้ 60,000 บาท    (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป 60,000 บาท)
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งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นราชการอําเภอโนนแดงในการ
จัดตัง้และบรหิารจัดการศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    ตัง้ไว ้ 20,000 
บาท   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานบรหิาร
ท่ัวไป 20,000 บาท)

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ รวม 418,300 บาท

งบบุคลากร รวม 336,300 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,300 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 336,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่นทอ้งถิน่  
พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่น
ทอ้งถิน่ตลอดทัง้ปี   ตัง้ไว ้336,300 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ
  336,300 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 82,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท

คา่เชา่บา้น จํานวน 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญ  ตลอดทัง้ปี  
ตัง้ไว ้42,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ  42,000 บาท) 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง, คา่พาหนะ, คา่
เชา่ทีพั่ก และอืน่ๆ ของพนักงานเทศบาล   ลกูจา้งประจํา  
และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้
  15,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งาน
วางแผนสถติแิละวชิาการ  15,000 บาท)
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คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป   งานวางแผนสถติแิละวชิาการ
 5,000 บาท)

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเทศบาลพบประชาชน  ในการ
ดําเนนิการสํารวจและรับฟังความคดิเห็นของประชาชน   
ชีแ้จงแนวนโยบายและการพัฒนาของเทศบาลฯ  เป็นตน้  ตัง้
ไว ้ 20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งาน
วางแผนสถติแิละวชิาการ  20,000 บาท)

งานบริหารงานคลงั รวม 4,258,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,400,200 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,400,200 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 3,019,560 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาลสามัญ  พรอ้มทัง้เงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนตลอดปี   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท่ัวไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและ
พนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บเงนิประจําตําแหน่งตามกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่ง  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลงั)

คา่จา้งลกูจา้งประจํา จํานวน 320,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลกูจา้งประจําและเงนิปรับปรงุคา่จา้ง
ประจํา  จํานวน 1 อตัรา (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  
งานบรหิารงานคลงั)
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งบดําเนนิงาน รวม 858,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 436,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จํานวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการทีไ่ดรั้บ
แตง่ตัง้ใหดํ้าเนนิการเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้งและการ
บรหิารพัสดภุาครัฐ   ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั  วา่ดว้ย
การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ.2560 และ
หนังสอืสัง่การ ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว.85 ลงวนัที ่6 
กนัยายน  2561 ประกอบดว้ย บคุคลหรอืคณะกรรมการ
จัดซือ้จัดจา้ง คณะกรรมการดําเนนิงานจา้งทีป่รกึษา   
คณะกรรมการดําเนนิงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน
กอ่สรา้ง  คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานกอ่สรา้ง  และผูค้วบคมุงาน
กอ่สรา้ง
 (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารงานคลงั)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฎบิตังิานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้งที่
ปฏบิตังิานเป็นกรณี  พเิศษ ตามคําสัง่ของนายกเทศมนตรฯี  
และในการตดิตามจัดเก็บภาษีตา่ง  ๆ ของเทศบาลตําบลโนน
แดง 
 (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารงานคลงั)

คา่เชา่บา้น จํานวน 216,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญตลอดทัง้ไป
(ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารงานคลงั)

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ /พนักงาน/ลกูจา้งประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของพนักงาน
เทศบาลและลกูจา้งประจํา  (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  
งานบรหิารงานคลงั)

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  เชน่ คา่จัดทํา
ป้ายโฆษณาและเผยแพร่  คา่ถา่ยเอกสาร แบบพมิพอ์ืน่ ๆ 
คา่ธรรมเนยีมตา่ง  ๆ คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอก  ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป   งานบรหิารงานคลงั)
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รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร เชน่ คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง   คา่พาหนะ คา่เชา่
ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ  สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้ง
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทาง
ไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ
(ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารงานคลงั)

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนั
พัฒนาบคุคลกรทอ้งถิน่  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
สํานักงานทอ้งถิน่จังหวดัและตาม  โครงการของสถาบนัอืน่  ๆ
 ตามคําสัง่และระเบยีบของทางราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้ง
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
อบรม
และเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2557 
และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  งาน
บรหิารงานคลงั)

โครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (ระยะที ่1 ขัน้ตอน
 การจัดทําแผนทีแ่มบ่ท  
-     เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว
 67
ลงวนัที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวนัที่ 9 มกราคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบญัญัตทิีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
 พ.ศ.2562
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการดําเนนิการตาม
พระราชบญัญัติ
ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่  ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
สว่นที ่3 -9  ลําดบัที ่ 8

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิของเทศบาลที่
อาจชาํรดุระหวา่งปี  เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพด์ดี 
เครือ่งปริน้เตอร์ และอืน่ ๆ(ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  
งานบรหิารงานคลงั)
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ค่าวสัดุ รวม 132,000 บาท

วสัดสํุานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสํุานักงาน  เชน่ กระดาษ หมกึ 
ดนิสอ ปากกา ยางลบ ปากกา น้ํายาลบคําผดิ เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ ซองเอกสาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิาร
ท่ัวไป งานบรหิารงานคลงั)

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ ปลั๊กไฟฟ้า  
ฟิวส ์เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารงานคลงั)

วสัดคุอมพวิเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรอืจาน
บนัทกึขอ้มลู  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู   หวัพมิพห์รอืแถบพมิพ์
สําหรับเครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร์   ตลบัผงหมกึ กระดาษ
ตอ่เนือ่ง สายเคเบลิ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  
งานบรหิารงานคลงั)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

คา่บรกิารไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ธนาณัต  ิ คา่ดวงตาไปรษณียา
กร คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงั
ภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS)
 (ปรากฏในแผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารงานคลงั)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 409,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 355,320 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่นทอ้งถิน่  
พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่น
ทอ้งถิน่ตลอดทัง้ปี   ตัง้ไว ้355,320 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  งานควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 355,320 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 54,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท

คา่เชา่บา้น จํานวน 54,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญ  ตลอดทัง้ปี  
ตัง้ไว ้54,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป   
งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  54,000 บาท) 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวม 1,085,600 บาท

งบบุคลากร รวม 720,600 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,600 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 360,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่นทอ้งถิน่  
พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่น
ทอ้งถิน่ตลอดทัง้ปี   ตัง้ไว ้ 360,600 บาท   (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 360,600 บาท)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 324,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนักงานจา้งท่ัวไป  ตําแหน่ง พนักงานขบั
เครือ่งจักรกลขนาดเบา  (พนักงานขบัรถดบัเพลงิ ) 1 อตัรา 
และตําแหน่งพนักงานดบัเพลงิ  2 อตัรา ตัง้ไว ้ 324,000 
บาท   (ปรากฏในแผนงานการรักษาควาสงบภายใน   งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  324,000 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จํานวน 36,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง
ท่ัวไป ตําแหน่ง พนักงานดบัเพลงิ 2 อตัรา, ตําแหน่ง 
พนักงานขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา (พนักงานขบัรถดบัเพลิ
ง) 1  อตัรา  ตัง้ไว ้ 36,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน   งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 36,000 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 365,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ดําเนนิการตามภารกจิอํานาจหนา้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัและสมาชกิ  อปพร. สงักดัเทศบาลตําบลโนน
แดงทีไ่ดรั้บคําสัง่ในการปฏบิตังิานในศนูยห์รอืนอกทีต่ัง้ศนูย์
 อปพร. ตัง้ไว ้ 40,000 บาท   เป็นไปตามหนังสอื  
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 7271  ล
ว. 26 ธ.ค. 2560  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภาย งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   40,000 บาท) 
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้ง  ฯลฯ  
ตัง้ไว ้ 10,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภาย งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   10,000 บาท)

คา่เชา่บา้น จํานวน 48,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญ  ตลอดทัง้ปี  
ตัง้ไว ้48,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  48,000 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

การจัดตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานจัดตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอื
ประชาชน  บรรเทาความเดอืดรอ้นดา้นสาธารณภยัของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้ 10,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  10,000 บาท)

การเยยีวยาชว่ยเหลอืประชาชนดา้นสาธารณภยั จํานวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการใหค้วามชว่ยเหลอื   และบรรเทา
ความเดอืดรอ้นของประชาชนดา้นสาธารณภยั     เพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้น   ฟ้ืนฟู   เยยีวยา  บรรเทาทกุขแ์กผู่ ้
ประสพภยั เป็นตน้  ตัง้ไว ้ 100,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 100,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ    คา่เชา่ทีพั่ก และอืน่ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา พนักงานจา้ง และสมาชกิ อปพร. 
สงักดัเทศบาลตําบลโนนแดง    ทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไป
ราชการ และ อปพร. ทีไ่ดรั้บคําสัง่ปฏบิตังิานในศนูย์  อปพร. 
หรอืนอกทีต่ัง้ศนูย์ อปพร. ตัง้ไว ้ 20,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 20,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 30,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 30,000 บาท)
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โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการคลองสวยน้ําใส  กําจัดวชัพชื
ป้องกนัการเกดิอทุกภยั   ตัง้ไว ้ 10,000 บาท   เป็นไปตาม
หนังสอื กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0810.5/ว
 883  ลว. 28 เม.ย. 2560 (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน   งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 10,000 บาท)

โครงการจัดกจิกรรมวนั  อปพร. แหง่ชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดกจิกรรมวนั  อปพร. 
แหง่ชาต ิ22 มนีาคม    ตัง้ไว ้ 15,000 บาท  เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยกจิการอาสาสมัคร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน   พ.ศ.2553 (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 15,000 บาท) 

โครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัรว่มกบั
หน่วยงานอืน่

จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัรว่มกบัหน่วยงานอืน่   ตัง้ไว ้
5,000 บาท  เป็นไปตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทา
สาธารณภยั พ.ศ.2550  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  5,000 บา
ท)

โครงการเด็กสูไ้ฟในสถานศกึษา จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเด็กสูไ้ฟในสถานศกึษา   ตัง้ไว ้
  5,000 บาท   เป็นไปตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  พ.ศ.2550  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน   งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 5,000 บาท)

โครงการแนวกัน้ไฟเพือ่ป้องกนัการตดิตอ่ลกุลาม จํานวน 2,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการแนวกัน้ไฟเพือ่
ป้องกนัการตดิตอ่ลกุลามของอคัคภียั   ตัง้ไว ้ 
2,000 บาท  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0891.4/ว 2360
ลว. 2 พ.ย. 2558 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  2,000 บาท)
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โครงการป้องกนัและรณรงคล์ดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและรณรงคล์ด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล   ตัง้ไว ้ 20,000 บาท  
เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0804.5/ว 1634 ลว. 22   ก.ย. 2557,
หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุที่ ม
ท.0810.5/ว 627  ลว. 7 ม.ีค. 2561 (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 20,000 บาท)

โครงการพัฒนาศกัยภาพของสมาชกิ  อปพร. เทศบาลตําบล
โนนแดง

จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพ
ของสมาชกิ อปพร.เทศบาลตําบลโนนแดง  ตัง้ไว ้ 50,000  
บาท  เป็นไปตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ.2550 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   50,000  บาท)

งานจราจร รวม 50,000 บาท

งบดําเนนิงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวสัดุ รวม 50,000 บาท

วสัดจุราจร จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการจราจร  เชน่ ทาสตีเีสน้ทาง
เดนิรถ ทางเทา้  ทางขา้ม เครือ่งหมายจราจร   สญัญาณไฟ
กระพรบิ  สญัญาณไฟฉุกเฉนิ   กรวยจราจร  แผงกัน้จราจร  
ป้ายเตอืน  แทน่แบรเิออร์(แบบพลาสตกิและแบบคอนกรตี )  
ป้ายไฟหยดุตรวจ  กระจกโคง้มน  ยางชะลอความเร็วรถ   
กระบองไฟ  เป็นตน้  ตัง้ไว ้ 50,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานจราจร  50,000 
บาท) 
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แผนงานการศกึษา

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัการศกึษา รวม 1,513,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,173,220 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,173,220 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 950,780 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนใหแ้ก่
พนักงานเทศบาลในสงักดักองการศกึษาฯ  จํานวน 3 อตัรา  
ตามตําแหน่งและอตัราที่ ก.ท.กําหนดตัง้ไว  ้950,780 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
การศกึษา 950,780 บาท)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 63,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและ
พนักงานเทศบาล ทีไ่ดรั้บเงนิประจําตําแหน่งตามกฏหมาย
วา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่งผูอํ้านวยการกอง
การศกึษาฯ ระดบัตน้ และหน.ฝ่ายบรหิารการศกึษา  อตัรา
เดอืนละ 3,500 บาท ตัง้ไว ้63,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
 63,000 บาท)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 153,860 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นักงานจา้งตามภารกจิ  ตําแหน่ง
ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ  สงักดักองการศกึษา  จํานวน  1 
อตัรา โดยคํานวณตัง้จา่ยไวไ้มเ่กนิ  12  เดอืน  ตัง้ไว ้
 153,860 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานบรหิาร
ท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา  153,860 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จํานวน 5,580 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวตําแหน่ง  ผูช้ว่ยเจา้
พนักงานธรุการ  ตัง้ไว ้ 5,580 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา  5,580 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 300,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท

คา่เชา่บา้น จํานวน 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนักงานเทศบาล   ตัง้ไว ้
 42,000 บาท  เป็นไปตามระเบยีบ  มท.วา่ดว้ยคา่เชา่บา้น
ของขา้ราชการทอ้งถิน่ฉบบัที่  3 พ.ศ.2559  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
 42,000 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เชน่ เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่เชา่ทีพั่ก 
คา่พาหนะ สําหรับพนักงานเทศบาล   พนักงานจา้ง ฯลฯ    ที่
ไดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้20,000 บาท  
เป็นไปตามระเบยีบ  มท.วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา  20,000 บา
ท) 

คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จํานวน 3,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษาในการพัฒนาเจา้หนา้ที่  อปท. ละ 1 คน ตัง้ไว ้
 3,000 บาท  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมากที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 
มถินุายน 2561  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานบรหิาร
ท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา  3,000 บาท)

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม  สําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจา้ง ฯลฯ    ทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไป
ราชการ ตัง้ไว ้40,000 บาท  เป็นไปตามระเบยีบ  มท.วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.
ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่3) พ.ศ
.2559 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัการศกึษา  40,000 บาท) 

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จํานวน 70,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  ตัง้ไว ้
 70,000 บาท  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3)พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา  70,000 
บาท)

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ดําเนนิโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั
เนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ตัง้ไว ้15,000 บาท ตัง้จา่ย
จากเงนิอดุหนุนท่ัวไป  
- เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่
มมากที่ มท 0891.4/ ว 164 ลงวนัที่ 26 มกราคม 2558
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
การศกึษา 15,000 บาท)
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คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิของ
เทศบาลทีอ่าจชาํรดุระหวา่งปี   เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์, 
เครือ่งพมิพด์ดี, เครือ่งปริน้เตอร์ และอืน่ๆ ตัง้ไว ้ 10,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัการศกึษา  10,000 บาท)

ค่าวสัดุ รวม 100,000 บาท

วสัดสํุานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้วสัดสํุานักงานสําหรับใชใ้น
ราชการกองการศกึษาฯ  เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร  หมกี 
ปากกา ดนิสอ สมดุเบอร์ 1-2 แฟ้ม  ไมบ้รรทัด ฯลฯ   ตัง้ไว ้
  20,000 บาท     (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานบรหิาร
ท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา  20,000 บาท)

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อะไหลร่ถยนต์  ฯลฯ  เชน่ ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ ฯลฯ รวมถงึการซอ่มแซมบํารงุรักษาทรัพยส์นิให ้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ตัง้ไว ้40,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
 40,000 บาท)

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่น้ํามันดเีซล 
น้ํามันเบนซนิ  น้ํามันเครือ่ง และอืน่ๆ  ตัง้ไว ้30,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
การศกึษา 30,000 บาท)

วสัดคุอมพวิเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่หรอืจานบนัทกึขอ้มลู  ตลบัหมกึ สําหรับ
เครือ่งปริน้เตอรแ์ละอืน่ๆของกองการศกึษา  ตัง้ไว ้10,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัการศกึษา  10,000 บาท)

งบลงทุน รวม 40,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ รวม 40,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาและซอ่มแซมครภุณัฑ์  และ
ทรัพยส์นิอืน่ เชน่ รถบรรทกุโดยสาร , เครือ่งคอมพวิเตอร์, 
เครือ่งถา่ยเอกสาร , เครือ่งปริน้เตอร์, ตูเ้ย็น, โทรทัศนแ์ละ
อืน่ๆ ของกองการศกึษา  ตัง้ไว ้40,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัการศกึษา
 40,000 บาท)
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 19,261,860 บาท

งบบุคลากร รวม 10,604,590 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,604,590 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 7,301,160 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานครู   พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุ
เงนิเดอืน ตัง้ไว ้7,301,160 บาท  
-เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่น
มาก ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 มถินุายน
 2561  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา  7,301,160 บาท )

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 604,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนักงานครู  ไดรั้บในอตัรา
เทา่กบัเงนิวทิยฐานะ  ตัง้ไว ้604,800 บาท  เป็นไปตาม
หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก ที ่มท
 0809.4/ว 1893  ลงวนัที่ 22 มถินุายน 2561   (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
 604,800 บาท)

เงนิวทิยฐานะ จํานวน 1,012,200 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะของพนักงานครเูทศบาล
                ตัง้ไว ้1,021,200 บาท 
-เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่น
มาก   ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 มถินุายน
 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา  1,012,200 บาท)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 1,596,430 บาท
(1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ  
ตําแหน่ง บคุลากรสนับสนุนการสอน  (ผูช้ว่ยเจา้หนา้ที่
การเงนิและบญัชี)  ตัง้ไว ้293,370 บาท    เป็นไปตาม
หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง   ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท
 0809.4/ว 1893  ลงวนัที่  22  มถินุายน 2561 (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
 292,6850 บาท )

(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ  
ตําแหน่ง ผูช้ว่ยครู  ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนเทศบาลตําบล
โนนแดง  ตัง้ไว ้871,060 บาท   เป็นไปตามหนังสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมากที่ มท 0809.4/ว
 1893 ลงวนัที่ 22 มถินุายน 2561  (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
 871,060 บาท )
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(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  ตําแหน่ง 
ภารโรงประจําโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้
 108,000 บาท   เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0809.4/ว 1893   ลงวนัที่
 22 มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา108,000บาท)

(4)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  ตําแหน่ง 
ภารโรงประจําโรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้
 108,000 บาท   เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่
 22 มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  108,000 บาท )

(5)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  ตําแหน่ง 
คนงานท่ัวไปประจําโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง
  ตัง้ไว ้108,000 บาท  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่   ดว่นมาก ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่
 22 มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  108,000 บาท)

(6)เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป  ตําแหน่ง 
คนงานท่ัวไปประจําโรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง  ตัง้ไว ้
 108,000 บาท  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 
มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา  108,000 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จํานวน 90,000 บาท
(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว  ตําแหน่ง
บคุลากรสนับสนุนการสอน   (ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและ
บญัช)ี  ตัง้ไว ้42,000 บาท เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมากที่ มท 0809.4/ว 1893    ลง
วนัที ่22 มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  42,000 บาท)

(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว   ตําแหน่ง ภาร
โรงประจําโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้
 12,000 บาท   เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 
มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา  12,000) 
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(3)เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว   ตําแหน่ง ภาร
โรงประจําโรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้12,000 
บาท   เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 มถินุายน
 2561  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา  12,000)

(4)เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว  ตําแหน่ง คนงาน
ท่ัวไปประจําโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง  ตัง้ไว ้
 12,000 บาท   เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 
มถินุายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและประถมศกึษา  12,000 บาท)

(5)เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว  ตําแหน่ง คนงาน
ท่ัวไปประจําโรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง  ตัง้ไว ้12,000 
บาท  เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวนัที่ 22 มถินุายน
 2561 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา  12,000)

งบดําเนนิงาน รวม 6,394,270 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,668,380 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่กระแสไฟฟ้า  (โรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง ) จํานวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของโรงเรยีนเทศบาลตําบลโนน
แดง ตัง้ไว ้ 150,000 บาท 
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2562  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  150,000 บาท)

คา่กระแสไฟฟ้า (โรงเรยีนอนุบาลฯ) จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้
 100,000 บาท  
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  100,000 บาท)
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คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  วารสาร แบบพมิพ์ คา่ตกัสิง่ปฏกิลู
และอืน่ๆ  (โรงเรยีนเทศบาลฯ)

จํานวน 65,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  วารสาร แบบพมิพ์ 
และวสัดอุืน่ๆ   ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับใชใ้นการบรหิารงานของ
โรงเรยีนเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้ 65,000 บาท     
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  65,000 บาท)

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  วารสาร แบบพมิพ์ คา่ตกัสิง่ปฏกิลู
และอืน่ๆ  (โรงเรยีนอนุบาลฯ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  วารสาร แบบพมิพ์ คา่
ตกัสิง่ปฏกิลู และวสัดอุืน่ๆ   ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับใชใ้นการ
บรหิารงานของโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้ 20,000 บาท     
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562   
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 20,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร (รร.อนุบาลฯ)  เชน่ คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง   คา่
เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ และอืน่ๆสําหรับพนักงานครเูทศบาล   
พนักงานจา้ง ตัง้ไว ้25,000 บาท  
 -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6) พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 25,000 บาท)

(2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  (รร.เทศบาลฯ) เชน่  คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง  คา่
เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ และอืน่ๆสําหรับพนักงานครเูทศบาล  
พนักงานจา้ง  ตัง้ไว ้25,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่
 พ.ศ. 2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2548 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 25,000 บาท)
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คา่โทรศพัท์  (โรงเรยีนอนุบาลฯ) จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทโ์รงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้ 3,000 
บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา3,000 บาท) 

คา่น้ําดืม่ น้ําแข็ง สําหรับนักเรยีนและผูม้าตดิตอ่ราชการ   
(โรงเรยีนเทศบาลฯ)

จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําดืม่  น้ําแข็ง สําหรับนักเรยีนและผูม้าตดิตอ่
ราชการ (รร.เทศบาลฯ) และวสัดอุืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับใช ้
ในการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้10,000 
บาท  
 -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา10,000 บาท)

คา่น้ําดืม่ น้ําแข็ง สําหรับนักเรยีนและผูม้าตดิตอ่ราชการ   
(โรงเรยีนอนุบาลฯ)

จํานวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําดืม่  น้ําแข็ง สําหรับนักเรยีนและผูม้าตดิตอ่
ราชการของโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้35,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  35,000 บาท)

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม  (รร.อนุบาลฯ) 
สําหรับพนักงานครเูทศบาล   พนักงานจา้ง  ตัง้ไว ้50,000 
บาท   
 -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6) พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 50,000 บาท) 
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(2) เพือ่เป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม  (รร.เทศบาลฯ) 
สําหรับพนักงานครเูทศบาล   พนักงานจา้ง ตัง้ไว ้50,000 
บาท  
 -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่6) พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 50,000 บาท) 

โครงการ Children Clean  (โรงเรยีนอนุบาลฯ) จํานวน 6,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ  Children clean 
เชน่ คา่วสัดุ คา่ป้ายโครงการ  ฯลฯ   ตัง้ไว ้6,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 6,000 บาท) 

โครงการจัดกจิกรรมวนัไหวค้รู   (โรงเรยีนเทศบาลฯ) จํานวน 7,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการกจิกรรมวนัไหว ้
ครู โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่รับรอง คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
คา่ใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแขง่ขนั  เงนิหรอืของรางวลั 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจัดงาน  ตัง้ไว ้
 7,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  7,000 บาท)

โครงการจัดแสดงนทิรรศการงานวชิาการของนักเรยีนโรงเรยีน
อนุบาลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดแสดงนทิรรศการงาน
วชิาการของนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้20,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา20,000 บาท) 
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โครงการโตไปไมโ่กง   (โรงเรยีนอนุบาลฯ) จํานวน 6,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการโตไปไมโ่กง   ตัง้ไว ้
 6,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 6,000 บาท) 

โครงการประชมุผูป้กครองของโรงเรยีนเทศบาลฯ จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการประชมุ
ผูป้กครองของโรงเรยีนเทศบาลฯ    โดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่รับรอง คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็น
และเกีย่วขอ้งในการจัดงาน   ตัง้ไว ้ 8,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  8,000 บาท) 

โครงการประชมุผูป้กครองของโรงเรยีนอนุบาลฯ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการประชมุผูป้กครองของโรงเรยีน
อนุบาลฯ ตัง้ไว ้5,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2559  
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 5,000 บาท) 
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โครงการฝึกอบรมการเลีย้งและดแูลเด็ก   (โรงเรยีนอนุบาลฯ) จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการฝึกอบรมการเลีย้ง
และดแูลเด็กแกผู่ป้กครองนักเรยีน  เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร
 คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดตุา่งๆ ฯลฯ  ตัง้ไว ้10,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 10,000 บาท)

โครงการวนัแหง่ความสําเร็จ   (โรงเรยีนเทศบาลฯ) จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการวนัแหง่
ความสําเร็จ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่รับรอง ผูท้ี่
ไดรั้บเชญิมารว่มงาน  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ คา่ใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแขง่ขนั  คา่จา้ง
เหมาจัดนทิรรศการ   คา่จา้งเหมาทําป้ายโฆษณา
ประชาสมัพันธแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นและเกีย่วขอ้งในการ
จัดงาน  ตัง้ไว ้20,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  20,000 บาท) 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรักการอา่นในสถานศกึษาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ
สง่เสรมิกจิกรรมรักการอา่นในสถานศกึษา  อปท.  โดยมี
คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่หนังสอืสือ่ อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น  คา่
ของรางวลัการประกวดแขง่ขนั  และวสัดอุืน่ๆ ทีจํ่าเป็นในการ
จัดกจิกรรตามโครงการฯ   ตัง้ไว ้50,000 บาท (ลกัษณะเป็น
โครงการคดัเลอืกกอ่นการจัดสรร )
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลง
วนัที ่19 มถินุายน 2561และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่
ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562  (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  50,000 
บาท) 
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โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครเูขา้รว่มการแขง่ขนั
กฬีานักเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัภาค  
และระดบัประเทศ   (ร.ร.เทศบาลฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะ
ครเูขา้รว่มการแขง่ขนักฬีานักเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ระดบัภาคและระดบัประเทศ  โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ย
สําหรับผูค้วบคมุหรอืผูฝึ้กสอนและนักกฬีา  คา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มกฬีา
ที ่อปท. คา่อปุกรณ์การกฬีา  คา่ชดุวอรม์ คา่ชดุกฬีา พรอ้มรองเทา้ ถงุ
เทา้ของผูค้วบคมุหรอืผูฝึ้กสอนและนักกฬีา  คา่พาหนะ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีา  ตัง้ไว ้ 50,000 บาท  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขนั
กฬีา และการสง่นักเรยีนเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึฉบบัที่ 6) พ.ศ.2548 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ.2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 50,000 บาท) 

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครเูขา้รว่มแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการ กฬีา และทักษะอืน่ๆ  (ร.ร.เทศบาลฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะ
ครเูขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ  กฬีา และทกัษะอืน่ๆ โดยมี
คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่เบีย้เลีย่ง คา่พาหนะ คา่ใชจ้า่ยสําหรับผูค้วบคมุ
หรอืผูฝึ้กสอนและนักกฬีา  คา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มกฬีาที่  อปท. คา่
อปุกรณ์การกฬีา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ    ทีใ่ชใ้นการประกวดแขง่ขนั  ตัง้ไว ้
  50,000 บาท  
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  
การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักเรยีนเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคา่ ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่
 พ.ศ. 2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2548 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562(ปรากฏในแผนงานการศกึษา   
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  50,000 บาท)  

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครเูขา้รว่มแขง่ขนัทักษะ
ทางวชิาการ กฬีา และทักษะอืน่ๆ  (ร.ร.อนุบาลฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีนและคณะครเูขา้
รว่มแขง่ขนัทางวชิาการ  กฬีาและทกัษะอืน่ๆ  (ร.ร.อนุบาลฯ)     ตัง้
ไว ้50,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา  และการสง่นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขนั
กฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 50,000 บาท) 
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา    
คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุหลกัสตูรสถานศกึษา

จํานวน 40,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปรับปรงุหลักสตูรสถานศกึษา         
ร.ร.อนุบาลฯ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่ป้ายโครงการ คา่วัสดุ
ตา่งๆ ฯลฯ ตัง้ไว ้20,000 บาท  ประเภทเงนิอดุหนุนทัว่ไปที่
กําหนดวัตถปุระสงค์  เงนิอดุหนุนสําหรับสง่เสรมิศกัยภาพการจัด
การศกึษาของทอ้งถิน่
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
 0893.2/ว 1918  ลงวันที ่16 มถินุายน2552 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0893.3/ว 1658   ลงวันที่
 22 มนีาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัย
เรยีนและประถมศกึษา  20,000 บาท) 

(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการปรับปรงุหลักสตูร
สถานศกึษา (ร.ร.เทศบาลฯ) โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย   คา่
สมนาคณุวทิยากร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่วัสดเุครือ่งเขยีน
และอปุกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ์  และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นในการฝึกอบรม  ตัง้ไว ้20,000 บาท   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของ
สถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562  
ประเภทเงนิอดุหนุนทัว่ไป  ทีกํ่าหนดวัตถปุระสงค์  เงนิอดุหนุน
สําหรับสง่เสรมิศกัยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่  
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา20,000 บาท)

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็น
ฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่ (SBMLD)

จํานวน 300,000 บาท

1.โรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง
- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาการจัดการศกึษา  โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  ใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ (SBMLD) ของโรงเรยีนเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้200,000บาท  
ประเภทเงนิอดุหนุนท่ัวไปทีกํ่าหนดวตัถปุระสงค์   เงนิอดุหนุนสําหรับสง่เสรมิ
ศกัยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการการพัฒนาการจัดการศกึษา   โดย
ใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่  (SBMLD) โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย
 คา่สมนาคณุวทิยากร   คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่วสัดุ  เครือ่งเขยีน และ
อปุกรณ์    คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ์  วสัดคุรภุณัฑด์นตรี 
อปุกรณ์กฬีา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นในการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนทีมุ่ง่เนน้
การพัฒนาผูเ้รยีนไดค้น้หาตนเอง  จํานวน 5 โครงการยอ่ย ไดแ้ก ่โครงการพัฒนา
คณุธรรมจรยิธรรมและความภมูใิจในทอ้งถิน่โครงการพัฒนาผูเ้รยีนสูค่วามเป็น
เลศิดา้นวชิาการ (คณติศาสตร์ วทิยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ ) โครงการกจิกรรม
สูค่วามเป็นเลศิดา้นดนตรี โครงการกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิดา้นกฬีา
 และโครงการพัฒนาผูเ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิดา้นศลิปะ  ตัง้ไว ้200,000 บาท ตัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป (ลกัษณะเป็นโครงการคดัเลอืกกอ่นการจัดสรร )
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2.โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง
- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาการจัดการศกึษา  โดยใชโ้รงเรยีนเป็น
ฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่  (SBMLD) ของโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้
 100,000บาท  ประเภทเงนิอดุหนุนทัว่ไปทีกํ่าหนดวตัถปุระสงค์   เงนิ
อดุหนุนสําหรับสง่เสรมิศกัยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่
-เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาโรงเรยีน  SBMLD ดเีดน่เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่ม
ท.0816.2/ว3274  ลงวนัที่ 19 มถินุายน2561 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
 300,000 บาท)

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการครขูองโรงเรยีนในสงักดั  
อปท.

จํานวน 57,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการครขูองโรงเรยีนใน
สงักดั อปท. (รร.อนุบาลฯ)  เชน่ คา่ลงทะเบยีนอบรม  คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ และอืน่ๆ สําหรับการอบรมพัฒนา
ศกัยภาพพนักงานครเูทศบาลพนักงานจา้งและบคุลากรทาง
การศกึษา ของ รร.อนุบาลฯ  ตัง้ไว ้ 30,000บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่น่วัยเรยีนและประถมศกึษา
 30,000 บาท) 

(2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการครขูองโรงเรยีนใน
สงักดั อปท.  (รร.เทศบาลฯ)  ประกอบดว้ย คา่ลงทะเบยีนอบรม  
คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพั่ก  คา่พาหนะ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
เดนิทางไปราชการของครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ของ รร.
เทศบาลฯ ตัง้ไว ้27,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2526 แกไ้ข
เพิม่เตมิถงึ ฉบับที6่) พ.ศ.2548 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่น่วัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 27,000 บาท)  

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรยีน

จํานวน 200,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรยีน (รร.อนุบาล
ฯ) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการการพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรยีน โดยมคีา่  ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่จัดซือ้หนังสอื
เขา้หอ้งสมดุ คูม่อื วารสาร สิง่พมิพ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นใน
การพัฒนาหอ้งสมดุ  ตัง้ไว ้100,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานระดบักอ่นวัยเรยีนและประถมศกึษา  100,000 บาท)
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(2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรยีน  (รร.เทศบาล
ฯ) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการการพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรยีน โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่จัดซือ้หนังสอื
เขา้หอ้งสมดุ คูม่อื วารสาร สิง่พมิพ ์สือ่วัสดคุอมพวิเตอร์ โปรแกรม
สําเร็จรปูในการพัฒนาการบรหิารหอ้งสมดุ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จําเป็นในการพัฒนาหอ้งสมดุ   ตัง้ไว ้100,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง  มหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 
มถินุายน 2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา100,000 บาท) 

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน

จํานวน 100,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน             
(รร.อนุบาลฯ)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการพัฒนา
แหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่จัดซือ้สือ่ 
วัสด ุและอปุกรณ์ ในการพัฒนาแหลง่เรยีนรู  ้ป้ายแหลง่เรยีนรู  ้และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นในการพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้  ตัง้ไว ้50,000 
บาท   (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 50,000 บาท) 

(

(2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน              
(รร.เทศบาลฯ)   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการ
พัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่
จัดซือ้สือ่ วัสดุ และอปุกรณ์ ในการพัฒนาแหลง่เรยีนรู  ้ป้ายแหลง่
เรยีนรู ้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจํ่าเป็นในการพัฒนาแหลง่เรยีนรู ้  ตัง้ไว ้
 50,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 
มถินุายน 2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา50,000 บาท) 

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา

จํานวน 36,000 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา  (รร.อนุบาลฯ)   ตัง้ไว ้18,000 บาท  เป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา   จํานวน 15,000 
บาท , เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครแูกนนําโรงเรยีนละ  1 คนๆละ
 3,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 18,000 บาท) 
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(2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา  (รร.เทศบาลฯ)  ตัง้ไว ้18,000 บาท  เป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา   จํานวน 15,000 
บาท,  เป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครแูกนนําโรงเรยีนละ  1 คนๆละ
 3,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา 18,000 บาท)
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 
มถินุายน 2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายได ้
และการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน

จํานวน 33,600 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน   (รร.อนุบาลฯ)   
ตัง้ไว ้16,800 บาท     
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  การ
เชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงูและคา่บรกิารสือ่สารอืน่ๆ  และให ้
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารฯลฯ   ตัง้ไว ้9,600 บาท  
- ระบบ  Wireless Fidelity : WiFi  ตัง้ไว ้7,200 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและประถมศกึษา
16,800 บาท)

(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน  (รร.เทศบาลฯ)   
ตัง้ไว ้ 16,800 บาท   
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  การ
เชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตความเร็วสงูและคา่บรกิารสือ่สารอืน่ๆ  และให ้
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการใหบ้รกิาร  ฯลฯ  ตัง้ไว ้9,600 บาท  
- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ตัง้ไว ้7,200 บาท   (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและประถมศกึษา
 16,800 บาท) 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 
มถินุายน2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.
ศ. 2562
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
โครงการสง่เสรมิระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน   สําหรับสง่เสรมิ
ศกัยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่  (คา่ปัจจัยพืน้ฐาน
สําหรับนักเรยีนยากจน )

จํานวน 60,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสําหรับสง่เสรมิศกัยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่   (คา่
ปัจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรยีนยากจน ) (ร.ร.เทศบาลฯ)
-เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา โครงการสง่เสรมิระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนโดยมคีา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิ
ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน   (คา่ปัจจัยพืน้ฐาน)  เชน่  คา่หนังสอืเรยีนคา่เสือ้ผา้  
คา่อาหารกลางวนั คา่พาหนะ หรอืจา่ยเป็นเงนิสด  ตัง้ไว ้60,000 บาท  ประเภท
เงนิอดุหนุนท่ัวไปทีกํ่าหนดวตัถปุระสงค์  เงนิอดุหนุนสําหรับสง่เสรมิศกัยภาพของ
ทอ้งถิน่ เป็นไปตามแนวทางการบรหิารงบประมาณเงนิอดุหนุนสําหรับสง่เสรมิ
ศกัยภาพการจัดการศกึษาทอ้งถิน่  (คา่ปัจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรยีนยากจน )แนบ
ทา้ยหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/  ว2169 
ลงวนัที ่16 ตลุาคม 2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 60,000 
บาท) 

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
โครงการสนับสนุนการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

จํานวน 1,481,780 บาท

(1) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (ร.ร.อนุบาลฯ)  ในการ
ดําเนนิโครงการสนับสนุนการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน    (รร.อนุบาลฯ)  โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่
จัดการเรยีนการสอน  (รายหวั)  คา่หนังสอืเรยีน  คา่อปุกรณ์การเรยีน  คา่
เครือ่งแบบนักเรยีน  และคา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน   ตัง้ไว ้ 452,800 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา     งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
 452,800 บาท) 

(2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (ร.ร.เทศบาลฯ)  ในการ
ดําเนนิโครงการสนับสนุนการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน   (รร.เทศบาลฯ)   โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่
จัดการเรยีนการสอน  (รายหวั)  คา่หนังสอืเรยีน  คา่อปุกรณ์การเรยีน  คา่
เครือ่งแบบนักเรยีน  และคา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน   ตัง้ไว ้ 1,028,980 
บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน2561 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
1,028,980 บาท) 
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั

จํานวน 1,540,000 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั
  (รร.อนุบาลฯ) โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย   คา่จา้งเหมาะประกอบ
อาหาร กลางวนัสําหรับนักเรยีน   ตัง้ไว ้600,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2541  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559 และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 
มถินุายน 2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ
. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 600,000 บาท) 

(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั    
(รร.เทศบาลฯ)  โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่จา้งเหมาะประกอบ
อาหารกลางวนัสําหรับนักเรยีน   ตัง้ไว ้ 940,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0816.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
 940,000 บาท)  

โครงการสปัดาหว์นัวทิยาศาสตร์   (โรงเรยีนเทศบาลฯ) จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสปัดาหว์ทิยาศาสตร์  โดยมี
คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่วัสดุ/อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น  คา่ของรางวัล
การประกวดแขง่ขนั  และวัสดอุืน่ๆ ทีจํ่าเป็นในการจัดกจิกรรตาม
โครงการฯ ตัง้ไว ้5,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละ
การจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.
ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา5,000 บาท) 

ค่าวสัดุ รวม 1,725,890 บาท

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 20,000 บาท

(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  ประกอบดว้ย สายไฟ หลอด
ไฟฟ้าสวทิซ  ์ลําโพง  และวสัดุ อปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับใช ้
ในการบรหิารงานของโรงเรยีนเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้10,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิ
ของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562  
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกีษา
10,000 บาท)
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(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยขุองโรงเรยีน
อนุบาลฯ  ตัง้ไว ้10,000 บาท  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา 10,000 บาท) 

วสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 1,580,890 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้อาหารเสรมิ  (นม) สําหรับนักเรยีนในโรงเรยีน
เทศบาลตําบลโนนแดง ,โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง , 
และโรงเรยีนชมุชนโนนแดง  แยกเป็น
-โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง  287,430.- บาท
-โรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง  450,310.- บาท
-โรงเรยีนชมุชนโนนแดง  843,150.- บาท      
ตัง้ไว ้1,580,890 บาท  
-เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมากที่ 
มท 0816.2/ว 3274    ลงวันที ่19 มถินุายน 2561
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา1,580,890บาท) 

วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 70,000 บาท

(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่วัสดกุอ่สรา้ง  ของโรงเรยีนเทศบาลฯ   
ประกอบดว้ย กอ๊กน้ํา อปุกรณ์ประปา อปุกรณ์ชา่งไมอ้ดั เหล็ก
กลอ่ง เหล็กเสน้ ไม ้และวัสดกุอ่สรา้งอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับใช ้
ในการปรับปรงุซอ่มแซมและพัฒนาแหลง่เรยีนรูโ้รงเรยีนเทศบาล
ฯ ตัง้ไว ้50,000บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562 (ปรากฏในแผนงานการศกึษา   งานระดบักอ่นวัยเรยีน
และประถมศกึษา 50,000 บาท) 

(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดกุอ่สรา้งของโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้
 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 20,000 บาท) 

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จํานวน 15,000 บาท

(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่  ของโรงเรยีน
เทศบาลฯ  ประกอบดว้ย น้ํามันดเีซลดน้ํีามันเบนซนิ  แกส๊โซฮอล
 91 และ 95 จารบ ีน้ํามันเครือ่งสําหรับเครือ่งตดัหญา้  และวัสดุ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นการบรหิารงานของ
โรงเรยีนเทศบาลฯ  ตัง้ไว ้10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา10,000 บาท) 
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(2)เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ของโรงเรยีน
อนุบาลฯ เชน่น้ํามันโซลา่ น้ํามันเบนซนิ  ตัง้ไว ้5,000 บาท     
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา5,000 บาท) 

วสัดกุารเกษตร จํานวน 40,000 บาท
(1)เพือ่จา่ยเป็นคา่วัสดกุารเกษตรของโรงเรยีนเทศบาลฯ  
ประกอบดว้ย เมล็ดพันธุ์ พันธุไ์ม ้ปุ๋ ย ดนิปลกูกระถาง สาย PE 
เทปน้ําหยด สปรงิเกอร์ ตาขา่ยกรองแสง พลาสตกิคลมุแปลงและ
วัดสอุืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้ไว ้30,000 บาท 
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายไดแ้ละการ
จา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 30,000 บาท)

(2)เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จัดซือ้วัสดกุารเกษตรของโรงเรยีนอนุบาลฯ
   ตัง้ไว ้10,000 บาท   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่
ดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา 10,000 บาท) 

งบลงทุน รวม 415,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ รวม 115,000 บาท

ครภุณัฑสํ์านักงาน
พัดลม  (โรงเรยีนเทศบาลฯ) จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จัดซือ้พัดลมตดิผนัง   ขนาด 24 นิว้  จํานวน  10  เครือ่ง
  ของโรงเรยีนเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้ 30,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
  30,000 บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-
2565  เพิม่เตมิครัง้ที่1  หนา้ที2่8  ลําดบัที ่18)

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์
เครือ่งคอมพวิเตอร์  (โรงเรยีนเทศบาลฯ) จํานวน 85,000 บาท

เพือ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์  All In One  สําหรับจัดการ
เรยีนการสอน  ของโรงเรยีนเทศบาลฯ   จํานวน  5  เครือ่ง  
ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์  ฉบบัเดอืน พฤษภาคม
 2563  ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563  กระทรวงดจิิ
ทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม   ตัง้ไว ้ 85,000 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา  85,000 บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่
 พ.ศ2561-2565  เพิม่เตมิครัง้ที่1  หนา้ที2่9  ลําดบัที ่24)
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ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ /ซอ่มแซม อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ  (โรงเรยีนเทศบาลฯ)

จํานวน 150,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ /ซอ่มแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ ของโรงเรยีนเทศบาลตําบลโนนแดง    ตัง้ไว ้
  150,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบั
กอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา  150,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ /ซอ่มแซม อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ  (โรงเรยีนอนุบาลฯ)

จํานวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรงุ /ซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบของโรงเรยีนอนุบาลฯ   ตัง้ไว ้150,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา    งานระดบักอ่นวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 150,000 บาท)

งบเงนิอุดหนุน รวม 1,848,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 1,848,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรยีน
โรงเรยีนชมุชนโนนแดง

จํานวน 1,848,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั
เด็กนักเรยีนโรงเรยีนชมุชนโนนแดง   ตัง้ไว ้ 1,848,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา     งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา  1,848,000 บาท)
-เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่น
มากที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559
-เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่น
มากที ่มท 0816.2/ว 3274   ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข รวม 518,720 บาท

งบบุคลากร รวม 469,220 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 469,220 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 451,220 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาล  พรอ้มทัง้เงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืน ตัง้ไว ้451,220  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ   
จํานวน 451,220 บาท)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและ
พนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บเงนิประจําตําแหน่งตามกฏหมายวา่
ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่ง  ตัง้ไว ้18,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ จํานวน 18,000 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 49,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,500 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารทําการนอกเวลาแกพ่นักงานเทศบาล  
ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้งทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุสดุ
สปัดาห ์และวนัหยดุพเิศษ  ตัง้ไว ้ 2,500 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
จํานวน 2,500 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการทัง้ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ    คา่เชา่ทีพั่ก และอืน่ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจําพนักงานจา้ง  ประธานชมุชน อสม. 
และอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว ้7,000  
บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ   จํานวน 7,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรม จํานวน 3,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 3,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ
 3,000 บาท)
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คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิซึง่อาจ
ชาํรดุระหวา่งปีเชน่  เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปริน้เตอร์ และ
อืน่ๆ  ทีเ่ป็นทรัพยส์นิของเทศบาลฯ   ตัง้ไว ้ 10,000  บาท
   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ จํานวน  10,000  บาท)

ค่าวสัดุ รวม 27,000 บาท

วสัดสํุานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษโรเนยีว  กระดาษถา่ยเอกสาร  ปากกา
 ดนิสอ แฟ้ม และอืน่ๆ  ตัง้ไว ้7,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  
จํานวน 7,000 บาท)

วสัดคุอมพวิเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรอืจาน
บนัทกึขอ้มลู  หวัพมิพ์ หรอืแถบพมิพ์ ตลบัผงหมกึและอืน่ๆ  
ตัง้ไว ้ 20,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งาน
บรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ  จํานวน  20,000 บาท)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 1,198,640 บาท

งบบุคลากร รวม 479,940 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 479,940 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 425,940 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาล  พรอ้มทัง้เงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืน ตัง้ไว ้425,940  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ จํานวน 425,940 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่สําหรับตําแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของ
ผูป้ฏบิตังิานดา้นการสาธารณสขุ   (พ.ต.ส.) ตําแหน่ง 
พยาบาลวชิาชพี  ตัง้ไว ้12,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่   
จํานวน 12,000 บาท)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและ
พนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บเงนิประจําตําแหน่งตามกฏหมายวา่
ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่ง  ตัง้ไว ้42,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุอืน่  จํานวน 42,000 บาท)
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งบดําเนนิงาน รวม 493,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,300 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จํานวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของอาสาสมัครบรบิาลทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   ทีทํ่าหนา้ทีช่ว่ยองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ในการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ  ซึง่ผา่นการอบรม
หลักสตูรทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระยะยาว   
ตัง้ไว ้ 60,000 บาท  ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด   (หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0819. 2/ ว 3811 ลงวันที ่25 มถินุายน  2562 เรือ่ง 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมัครบรบิาลทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย
 พ.ศ.2562) (แผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ จํานวน 60,000บาท)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารทําการนอกเวลาแกพ่นักงานเทศบาล  
ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้งทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุสดุสปัดาห์  และ
วนัหยดุพเิศษ  และเพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารทําการนอกเวลาในโครงการ
สํารวจขอ้มลูจํานวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค
 คนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยในการสํารวจขอ้มลูจํานวนสนัุขและแมวทัง้ทีม่เีจา้ของและไมม่ี
เจา้ของ  ตัง้ไว ้5,500 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ๆ  5,500 บาท) (ตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 ,
หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 0120 วนัที ่12 
มกราคม 2560,หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท
 0810.5/1745 วนัที ่31 สงิหาคม 2560, หนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 1042 วนัที ่10 เมษายน
 2561)

คา่เชา่บา้น จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญ   ตัง้ไว ้
 30,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่   จํานวน  30,000  บาท)

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ /พนักงาน/ลกูจา้งประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรพนักงานเทศบาล
สามัญและลกูจา้งประจํารวมทัง้ผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ
  ตัง้ไว ้4,800 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งาน
บรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่
จํานวน  4,800  บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

โครงการสํารวจขอ้มลูจํานวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้  ตามปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุารี

จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารในโครงการสํารวจขอ้มลูจํานวนสตัวแ์ละ
ขึน้ทะเบยีนสตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี เชน่  คา่ใชจ้า่ยในการสํารวจขอ้มลู
จํานวนสนัุขและแมวทัง้ทีม่เีจา้ของและไมม่เีจา้ของ   ตัง้ไว ้ 3,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ จํานวน3,000 บาท)
(เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
 (ฉบบัที1่3) พ.ศ.2552 ,หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
 0810.5/ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560,หนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1745 ลงวนัที ่31 สงิหาคม
 2560, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
 0810.5/ว 1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561)

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  เชน่ คา่จัดทําป้ายโฆษณา
และเผยแพร่,คา่จัดทําสือ่ประชาสมัพันธ์ , คา่จัดทํารปูเลม่, 
รายงานผลการปฏบิตังิาน , คา่โฆษณาและเผยแพร่     คา่
จัดทําบอรด์ประชาสมัพันธแ์ละอืน่ๆ   ตัง้ไว ้ 5,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่จํานวน  5,000 บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการทัง้ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่กและอืน่ๆ  ของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจําพนักงานจา้ง  ประธานชมุชน อสม. 
และอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว ้7,000  
บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่   จํานวน 7,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรม จํานวน 3,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 3,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ 3,000 บาท)
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โครงการควบคมุและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการควบคมุและป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก  เชน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการฝึกอบรม  คา่อาหาร
 คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่เอกสารเผยแพร่  
ประชาสมัพันธ์ คา่วสัดุ-คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
จําเป็นตัง้ไว  ้ 10,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ
  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน
 10,000 บาท) (เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล
 พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่13)พ.ศ.2552)

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19)

จํานวน 200,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเฝ้าระวังป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)    เชน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการฝึกอบรม  
คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่เอกสารเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ คา่วัสดุ-คา่วัสดอุปุกรณ์ คา่จัดสถานทีแ่ละ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจํ่าเป็นตัง้ไว  ้ 200,000 บาท   (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุ
อืน่ จํานวน 200,000 บาท) (เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล  
พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552)

โครงการเยาวชนรว่มใจรักษาสิง่แวดลอ้ม จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเยาวชนรว่มใจรักษาสิง่แวดลอ้ม  เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่
วทิยากร คา่จา้งเหมาจัดทําป้าย  เอกสารประชาสมัพันธ์ คา่วสัดอุปุกรณ์ 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจํ่าเป็น ตัง้ไว ้10,000 บาท   (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน
 10,000 บาท) (เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ.2496 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13)พ.ศ.2552 ,พรบ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง  (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560, 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือ่งการจัดการมลูฝอย  พ.ศ.2560 ลงวนัที่
 18 ตลุาคม 2560 ,หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท 0810.5/
ว 0263 ลงวนัที ่16 มกราคม 2561,หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2561)

โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเงนิอดุหนุนสําหรับขบัเคลือ่นโครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้วคัซนีและอปุกรณ์ในการฉีด  เพือ่ป้องกนัและ
ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้ใหก้บัสนัุขและแมวทัง้ทีม่เีจา้ของและไมม่เีจา้ของ
  ตัง้ไว ้30,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน 30,000 บาท)(เป็นไปตาม
พระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ.2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที่
13) พ.ศ.2552 ,หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว
 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560,หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที่ มท 0810.5/1745 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2560, 
หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ ว
 1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561)
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โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจัดการขยะมลูฝอยใน
ครัวเรอืนและชมุชน

จํานวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจัดการขยะมลู
ฝอยในครัวเรอืนและชมุชน  เชน่  คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  คา่อาหาร 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่จา้งเหมาจัดทําป้าย   คา่เอกสาร 
ประชาสมัพันธ์
คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีจํ่าเป็น ตัง้ไว ้ 15,000 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  
จํานวน 15,000 บาท) (เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ.2496 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 ,พรบ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง  (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560, 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือ่ง การจัดการมลูฝอย  พ.ศ.2560 วนัที่
 18 ตลุาคม 2560 ,หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/
ว 0263 วนัที ่16 มกราคม 2561, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท 0810.5/ว 627 วนัที ่7 มนีาคม 2561)

โครงการออกเยีย่มดแูลแมแ่ละเด็กแรกเกดิ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการออกเยีย่มดแูลแมแ่ละเด็กแรก
เกดิ เชน่ คา่เอกสาร คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ที่
จําเป็น  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ
 งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน
 5,000 บาท)

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมเครือ่งพน่หมอกควนั
 ซึง่อาจชาํรดุระหวา่งปีและทรัพยส์นิอืน่ๆ  ตัง้ไว ้10,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน 10,000 บาท) 

ค่าวสัดุ รวม 95,000 บาท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จํานวน 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ํามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่   เชน่  น้ํามัน
เบนซนิ น้ํามันดเีซล น้ํามันจารบี น้ํามันเครือ่งฯลฯ  ตัง้ไว ้
  25,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน  25,000 บาท)

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ํายาตา่งๆ  และเวชภณัฑ์ เชน่น้ํายาเคมกํีาจัด
ยงุและแมลง น้ํายาฆา่เชือ้โรค ทรายอะเบท สเปยก์นัยงุ 
โลชัน่ทากนัยงุ หนา้กากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
แอลกอฮอลทํ์าความสะอาดมอื  คา่ชดุทดสอบหาสาร
ปนเป้ือนในอาหารและคา่ชดุทดสอบความสะอาด  (SI-2) ,
คา่เวชภณัฑรั์กษาโรค  ,คา่จัดซือ้แถบตรวจน้ําตาลในเลอืด ,
เครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้  ฯลฯ  ตัง้ไว ้70,000  บาท
   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่  จํานวน  70,000 บาท)
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งบลงทุน รวม 65,400 บาท

ค่าครุภณัฑ์ รวม 65,400 บาท

ครภุณัฑก์ารเกษตร
เครือ่งพน่หมอกควนั จํานวน 59,000 บาท

เพือ่จัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั   จํานวน  1 เครือ่ง  
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป   ปรมิาณการฉีดพน่น้ํายาไมน่อ้ย
กวา่ 40 ลติรตอ่ชัว่โมง  ถงับรรจน้ํุายาไมน่อ้ยกวา่  6 ลติร  
กําลงัเครือ่งยนตไ์มน่อ้ยกวา่  25 แรงมา้  (ตามบญัชรีาคา
มาตรฐานครภุณัฑ์ สํานักงบประมาณ เดอืน ธันวาคม
 2563)  ตัง้ไว ้ 59,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่
 59,000 บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-
2565  เพิม่เตมิครัง้ที่1  หนา้ที3่4  ลําดบัที ่50)

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว
ตูเ้ย็น จํานวน 6,400 บาท

เพือ่จัดซือ้ตูเ้ย็นขนาด  5 ควิบกิฟตุ  จํานวน  1 เครือ่ง  
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป   ขนาดทีกํ่าหนดเป็นความจภุายใน
ขัน้ตํา่  เป็นรุน่ทีไ่ดรั้บฉลากประสทิธภิาพ  เบอร5์ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   (ตามบญัชรีาคามาตรฐาน
ครภุณัฑ์ สํานักงบประมาณ เดอืน ธันวาคม 2563)  ตัง้ไว ้
  6,400 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่   6,400 บาท)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-2565  เพิม่เตมิครัง้ที่1  
หนา้ที3่3  ลําดบัที ่45)

งบเงนิอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงนิอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

โครงการเงนิอดุหนุนสําหรับการดําเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ดา้นสาธารณสขุ

จํานวน 160,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเงนิอดุหนุนสําหรับการดําเนนิงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ  เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ
พัฒนาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุของประชาชนในการเพิม่พนูความรู ้  
ความสามารถ ทกัษะของประชาชน  คา่ใชจ้า่ยสําหรับการอบรม  การ
ประชมุ การสมัมนา การรณรงคก์ารเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์  หรอืกจิกรรม
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของแตล่ะโครงการ   ตัง้ไว ้ 160,000 บาท
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ จํานวน 160,000 บาท) (เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 ,
หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0810.5/ว  2072 ลงวนัที ่5 กรกฏาคม 2561,หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่6 
มถินุายน 2561 ) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 688,180 บาท

งบบุคลากร รวม 553,380 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,380 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 553,380 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่นทอ้งถิน่  
พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการ   พนักงานสว่น
ทอ้งถิน่ตลอดทัง้ปี   ตัง้ไว ้ 553,380 บาท   (ปรากฏใน
แผนงานสงัคมสงเคราะห์   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม
สงัเคราะห์ 553,380 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 134,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 101,800 บาท

คา่เชา่บา้น จํานวน 72,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญ  ตลอดทัง้ปี  
ตัง้ไว ้72,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงัเคราะห์  72,000 บาท) 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ /พนักงาน/ลกูจา้งประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรพนักงานเทศบาล
สามัญ และลกูจา้งประจํารวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่สีทิธเิบกิได ้
ตามระเบยีบฯ ตัง้ไว ้ 29,800 บาท   (ปรากฏในแผนงาน
สงัคมสงเคราะห์  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงัเคราะห์
 29,800 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง, คา่พาหนะ, คา่
เชา่ทีพั่ก และอืน่ๆ ของพนักงานเทศบาล   ลกูจา้งประจํา  
และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บคําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้
  5,000 บาท    (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   งาน
สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงัเคราะห์  5,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสงัคมสงเคราะห์   งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม
สงัเคราะห์ 5,000 บาท)
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โครงการตรวจสขุภาพประจําปีสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการตรวจสขุภาพ
ประจําปีชมรมผูส้งูอายุ  เพือ่เป็นคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  
วทิยากร ป้ายโครงการ ฯลฯ ตัง้ไว ้3,000 บาท   ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2557 (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคมสงัเคราะห์  3,000 บาท)

โครงการฝึกอาชพีระยะสัน้ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการฝึกอาชพีระยะ
สัน้  เพือ่เป็นคา่อาหาร  อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  วทิยากร 
วสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรมฯลฯ   ตัง้ไว ้20,000 บาท  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2557 (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์   งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคมสงัเคราะห์  20,000 บาท)
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 2,596,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,537,800 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,800 บาท

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 1,381,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนักงานจา้งท่ัวไป  และพนักงานจา้ง
ภารกจิ ตําแหน่งคนงานท่ัวไป   ตําแหน่งพนักงานประจํารถ
ขยะ  ตําแหน่งพนักงานขบัรถบรรทกุขยะ   ตัง้ไว ้
  1,381,800 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน   งาน
กําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  จํานวน 1,381,800 บาท)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จํานวน 156,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวของพนักงานจา้ง
ท่ัวไป ตําแหน่งคนงานท่ัวไป  และ ตําแหน่งพนักงานประจํา
รถขยะ ตัง้ไว ้156,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  จํานวน
 156,000 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 948,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
เชน่ คา่อาหารทําการนอกเวลาราชการ  เป็นตน้ แกพ่นักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา พนักงานจา้งฯลฯ ทีป่ฏบิตังิานใน
วนัหยดุสดุสปัดาห์ และวนัหยดุพเิศษ   ตัง้ไว ้
35,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  งานกําจัด
ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  จํานวน 35,000 บาท)

ค่าใช้สอย รวม 469,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จํานวน 429,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  ดนั ขดุ ฝังกลบขยะมลูฝอย
บรเิวณทีท่ิง้ขยะมลูฝอยของเทศบาลฯ  และเพือ่จา่ยเป็น
คา่จา้งเหมาบรกิารท่ัวไปปฏบิตัหินา้ทีด่แูลรักษาความสะอาด
เรยีบรอ้ยของชมุชนภายในเขตเทศบาลตําบลโนนแดงและ
ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่อนัเป็นประโยชนต์อ่เทศบาลตําบลโนนแดง  
ตัง้ไว ้429,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน  
งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  จํานวน 429,000 บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพั่ก  และอืน่ๆของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจําและพนักงานจา้ง  ตามทีไ่ดรั้บคําสัง่
ใหเ้ดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว ้ 20,000  บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชมุชน   งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่
ปฏกิลู 20,000 บาท)

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมรถบรรทกุขยะมลู
ฝอย รถดนัหนา้   ขดุหลงั รถเข็นขยะมลูฝอย เครือ่งพน่
หมอกควนั  เครือ่งตดัหญา้  เครือ่งคอมพวิเตอร์ ซึง่อาจ
ชาํรดุระหวา่งปีและอืน่ๆ  ตัง้ไว ้ 20,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน   งานกําจัดขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิลู จํานวน 20,000  บาท)

ค่าวสัดุ รวม 444,000 บาท

วสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 75,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ถงัรองรับขยะมลูฝอยเขง่   ไมก้วาด  
มดี  แปรง  ทีต่กัขยะมลูฝอย บุง้กี ๋ผงซกัฟอก  น้ํายาลา้งจาน
  น้ํายาดบักลิน่ ใบมดีเครือ่งตดัหญา้  แกนเครือ่งตดัหญา้  
ฯลฯ  ตัง้ไว ้ 75,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู   จํานวน 75,000
บาท)

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้อะไหลร่ถขนขยะมลูฝอย   รถดนัหนา้
ขดุหลงั รถเข็นขยะมลูฝอย เครือ่งตดัหญา้ เชน่  ยางนอก, 
ยางใน ,แบตเตอรร์ี่, น๊อต, หวัเทยีน, แกนเครือ่งตดัหญา้และ
อืน่ๆ  ตัง้ไว ้30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูจํานวน   30,000 
บาท)

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จํานวน 324,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ํามันเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่   เชน่ น้ํามัน
เบนซนิ  น้ํามันดเีซล น้ํามันจารบี  น้ํามันเครือ่ง น้ํามันไฮโดร
ลคิฯลฯ ตัง้ไว ้ 324,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชมุชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  จํานวน
324,000 บาท) 

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จํานวน 15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดวสัดเุครือ่งแตง่กาย  เชน่เครือ่งแบบ เสือ้ 
กางเกง รองเทา้หมวก  ถงุมอื ฯลฯ  สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้งทีทํ่าหนา้ทีรั่กษาความสะอาดของ
เทศบาลฯ  ตัง้ไว ้ 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชมุชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู   จํานวน
  15,000 บาท)

งบลงทุน รวม 110,900 บาท

ค่าครุภณัฑ์ รวม 110,900 บาท
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ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว
เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น จํานวน 10,900 บาท

เพือ่จัดซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น   จํานวน  1 เครือ่ง  
คณุลกัษณะเฉพาะสงัเขป    เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย   
เครือ่งยนตข์นาดไมน่อ้ยกวา่  1.4 แรงมา้   ปรมิาตรกระบอก
สบูไมน่อ้ยกวา่ 30 ซซี ีพรอ้มใบมดี  (ตามบญัชรีาคา
มาตรฐานครภุณัฑ์ สํานักงบประมาณ เดอืน ธันวาคม
 2563)  ตัง้ไว ้ 10,900 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู   10,900 บาท
)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-2565  เพิม่เตมิ
ครัง้ที1่  หนา้ที3่4  ลําดบัที่ 49)

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
คา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุ  ซอ่มแซมครภุณัฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุ  ซอ่มแซมครภุณัฑ์ 
ซึง่อาจชาํรดุระหวา่งปี  เชน่ รถบรรทกุขยะมลูฝอย  รถดนัหนา้
ขดุหลงั รถเข็นขยะมลูฝอยเครือ่งตดัหญา้  เครือ่งพน่หมอก
ควนักําจัดยงุ และครภุณัฑอ์ืน่ๆ  ทีเ่ป็นทรัพยส์นิของเทศบาล
ฯ  ตัง้ไว ้ 100,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชมุชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู   จํานวน
  100,000 บาท)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 228,000 บาท
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งบดําเนนิงาน รวม 228,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการคนยคุใหมใ่สใ่จขอ้มลูขา่วสาร จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการคนยคุใหมใ่สใ่จ
ขอ้มลูขา่วสารเพือ่เป็นคา่อาหาร  อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  
วทิยากร วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ  ตัง้ไว ้ 10,000 บาท  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่
  พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชน งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน
 10,000 บาท)

โครงการครอบครัวสมัพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการครอบครัว
สมัพันธ์ อาทเิชน่คา่อาหาร  อาหารวา่งและเครือ่งดืม่   คา่
วทิยากร คา่วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ  ตัง้ไว ้ 20,000 บาท  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่
  พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชน งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน
 20,000 บาท) 

โครงการคา่ยเด็กและเยาวชน  "คนรักดี" จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการคา่ยเด็กและ
เยาวชน  “คนรักด"ี เพือ่เป็นคา่อาหาร อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ วทิยากร คา่พาหนะ วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ   ตัง้ไว ้
  50,000 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป   ตามหนังสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว
 2766 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของชมุชน  งานสง่เสรมิและสนับสนุนความ
เขม้แข็งชมุชน 50,000 บาท)

โครงการจัดเก็บขอ้มลูเพือ่การจัดทําแผนพัฒนาหมูบ่า้น /ชมุชน 
สูแ่ผนพัฒนาทอ้งถิน่

จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการจัดเก็บขอ้มลู
เพือ่การจัดทําแผนฯ  เพือ่เป็นคา่อาหาร อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ วทิยากร วสัดฝึุกอบรมฯลฯ ตัง้ไว ้8,000 บาท ตัง้
จา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ัวไป   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ย  คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2557  (ปรากฏใน
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน  งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน  8,000 บาท)

โครงการจัดประชมุประชาคมทอ้งถิน่ในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

จํานวน 15,000 บาท
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เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดประชมุประชาคมทอ้งถิน่ใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  อาทเิชน่ คา่วสัดุ-อปุกรณ์จัด
ประชมุ, คา่อาหาร, คา่อาหารวา่ง-เครือ่งดืม่, คา่ป้าย
โครงการฯลฯ  ตัง้ไว ้15,000 บาท  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2557 (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน   
งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน  15,000 บา
ท)

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรนุแรงตอ่เด็ก  สตร ีและ
บคุคลในครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความรนุแรงตอ่เด็ก  สตรแีละบคุคลในครอบครัว  
เพือ่เป็นคา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  วทิยากร วสัดุ
อปุกรณ์ฝึกอบรมฯลฯ  ตัง้ไว ้15,000 บาท    ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ
.2557 (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน  
งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน  15,000 บา
ท)

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา พนักงานจา้ง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาล คณะกรรมการชมุชน  อสม. และ อปพร.

จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการฯ  เพือ่เป็นคา่อาหาร 
อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  วทิยากร คา่ทีพั่ก คา่พาหนะ วัสดอุปุกรณ์
ฝึกอบรม ฯลฯ ตัง้ไว ้10,000 บาท  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงาน
สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน  งานสง่เสรมิและสนับสนุนความ
เขม้แข็งชมุชน 10,000 บาท) 

โครงการอบรมและดงูานของชมรมผูส้งูอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการอบรมและดงูาน
ของชมรมผูส้งูอายุ  เพือ่เป็นคา่อาหาร  อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  วทิยากร  คา่พาหนะ วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ  ตัง้ไว ้
 100,000 บาท  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน   งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง
ชมุชน 100,000 บาท) 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 424,160 บาท
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งบบุคลากร รวม 284,160 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 284,160 บาท

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 284,160 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ  
ตําแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีส่นัทนาการ   จํานวน 12 เดอืน  ตัง้
ไว ้ 284,160 บาท  (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  284,160 บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน่ เบีย้เลีย้ง เดนิทาง คา่เชา่ทีพั่ก 
คา่พาหนะ สําหรับพนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา และ
พนักงานจา้ง  ตัง้ไว ้10,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบ  มท.วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ
 10,000 บาท)

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม  สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา และพนักงานจา้ง   ตัง้ไว ้10,000 
บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบ  มท.วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ
 10,000 บาท)

โครงการกฬีาเชือ่มความสามัคครีะหวา่งชมุชนภายในเขต
เทศบาลตําบลโนนแดง

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการกฬีาเชือ่มความสามัคครีะหวา่ง
ชมุชนภายในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง    ตัง้ไว ้20,000 
บาท   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ  20,000 บาท)

โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิเทศบาลตําบลโนนแดง จํานวน 20,000 บาท
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เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ
เทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้20,000 บาท  เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย    วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย
ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ. 2559  (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
 งานกฬีาและนันทนาการ  20,000บาท) 

โครงการแขง่ขนัเปตอง  "ชมุชนสมัพันธ์" จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการแขง่ขนัเปตอง   "ชมุชนสมัพันธ์
"  อาทเิชน่ คา่อปุกรณ์, ถว้ยรางวลั, คา่ตอบแทน
คณะกรรมการผูต้ดัสนิ  เป็นตน้  ตัง้ไว ้10,000 บาท  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้รว่ม
การแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
 พ.ศ.2559  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ  10,000 บาท)

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาชมุชนในเขตเทศบาลตําบลโนน
แดง

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดการแขง่ขนักฬีาชมุชนใน
เขตเทศบาลตําบลโนนแดง   ตัง้ไว ้20,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ  20,000 บาท)

โครงการสนับสนุนอปุกรณ์กฬีาสําหรับศนูยเ์ยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนอปุกรณ์กฬีาสําหรับ
ศนูยเ์ยาวชน   ตัง้ไว ้50,000 บาท  เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร
พัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  50,000 บาท ) 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวม 140,000 บาท

งบดําเนนิงาน รวม 140,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตัง้
ไว ้70,000 บาท   
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  70,000บาท) 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   ตัง้
ไว ้50,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 (แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  50,000 บาท)

โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการปฏบิตัธิรรม
สญัจร เพือ่เป็นคา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  วทิยากร 
คา่พาหนะ วสัดฝึุกอบรม ฯลฯ  ตัง้ไว ้20,000 บาท  ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่  20,000 บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 928,880 บาท
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งบบุคลากร รวม 766,880 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 766,880 บาท

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 706,880 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาล  พรอ้มทัง้ปรับปรงุ
เงนิเดอืน ตัง้ไว ้ 706,880  บาท (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา  706,880  บาท)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและ
พนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บเงนิประจําตําแหน่งตามกฏหมายวา่
ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจําตําแหน่ง  ตัง้ไว ้ 60,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิาร
ท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  60,000  บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 142,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท

คา่เชา่บา้น จํานวน 42,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนักงานเทศบาลสามัญตลอดทัง้ปี    
ตัง้ไว ้ 42,000บาท  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการ
โยธา 42,000 บาท) 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาจัดทําผังเมอืงรวมของเทศบาล
ตําบล  โนนแดง  ตัง้ไว ้10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา  10,000  บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ    คา่เชา่ทีพั่กและอืน่ๆของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจําและพนักงานจา้ง  ตามทีไ่ดรั้บคําสัง่
ใหเ้ดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว ้ 10,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  10,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน จํานวน 5,000 บาท



126

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2564  21:50:43

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  5,000 บาท)

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิซึง่อาจ
ชาํรดุระหวา่งปี เชน่ เครือ่งตดัหญา้ เครือ่งป่ันไฟ  เครือ่ง
คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพแ์ละอืน่ๆทีเ่ป็นทรัพยส์นิของ
เทศบาลฯ ตัง้ไว ้15,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา  15,000 บาท) 

ค่าวสัดุ รวม 60,000 บาท

วสัดสํุานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษถา่ยเอกสาร  กระดาษไขเขยีนแบบ  
ปากกาเขยีนแบบ  น้ํายาลบคําผดิ น้ํายาลบไข แบบพมิพ์
อืน่ๆ และวสัดสํุานักงานอืน่ๆ    ตัง้ไว ้ 20,000 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไป
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  20,000 บาท)

วสัดกุารเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้พันธุไ์ม  ้วสัด ุอปุกรณ์การเกษตร เพือ่
ใชใ้นการตกแตง่หรอืเสรมิพันธุไ์มภ้ายในเขตเทศบาลฯ     ตัง้
ไว ้ 20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา
 20,000 บาท)

วสัดคุอมพวิเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้แผน่หรอืจานบนัทกึขอ้มลู  ตลบัผง
หมกึสําหรับเครือ่งปริน้เตอร์  และวสัดคุอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ   ตัง้
ไว ้ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา
 20,000 บาท)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ รวม 20,000 บาท

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบํารงุรักษาครภุณัฑโ์ครงสรา้งของ
ครภุณัฑข์นาดใหญ่  ซึง่อาจชาํรดุระหวา่งปี  เชน่ เปลีย่น
ระบบไฮดรอลกิ, เปลีย่นเครือ่งยนตใ์หม่  ฯลฯ ทีเ่ป็นทรัพยส์นิ
ของเทศบาลฯ  ตัง้ไว ้ 20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา  งานบรหิารท่ัวไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา  20,000 บาท)

งานก่อสร้าง รวม 2,758,560 บาท

งบบุคลากร รวม 619,560 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 619,560 บาท
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เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ จํานวน 375,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาล  พรอ้มทัง้ปรับปรงุ
เงนิเดอืน ตัง้ไว ้ 375,600  บาท (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 375,600  บาท)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 243,960 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ  ตําแหน่ง 
ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา   ตัง้ไว ้ 243,960  บาท (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 243,960 
บาท)

งบดําเนนิงาน รวม 145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ    คา่เชา่ทีพั่กและอืน่ๆของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจําและพนักงานจา้ง  ตามทีไ่ดรั้บคําสัง่
ใหเ้ดนิทางไปราชการ   ตัง้ไว ้ 10,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 10,000 
บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน จํานวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนและฝึกอบรมตา่งๆ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา  และพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 5,000 
บาท)

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ  
ซึง่อาจชาํรดุระหวา่งปี   ตัง้ไว ้50,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 50,000 
บาท)

ค่าวสัดุ รวม 80,000 บาท

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวทิซไ์ฟฟ้า  สตารท์เตอร์  บาลาส และวสัดุ
ไฟฟ้าและวทิยอุืน่ๆ   ตัง้ไว ้ 50,000  บาท  (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 50,000 
บาท)

วสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 30,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ปนู หนิ ทราย ทอ่ระบายน้ํา
และวสัดกุอ่สรา้งอืน่ๆ   ตัง้ไว ้ 30,000 บาท   (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง 30,000 
บาท)

งบลงทุน รวม 1,994,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 1,994,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน   คสล. จากบา้นนายบวั คําภเูมอืง ถงึ 
คสล.หลงัโรงเรยีนชมุชนโนนแดง  หมูท่ี ่13 ตําบลโนนแดง

จํานวน 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน   คสล. จากบา้นนายบวั คําภู
เมอืง ถงึ คสล.หลงัโรงเรยีนชมุชนโนนแดง  หมูท่ี ่13 ตําบล
โนนแดง ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร พืน้ทีก่อ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่  785 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด ) ตัง้ไว ้500,000  บาท   (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอ่สรา้ง
  500,000  บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-
2565  สว่นที3่-86  ลําดบัที ่26)

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.จากหนา้โรงงาน ถงึบา้นนายสุ
วฒัน์ พมิพส์ระเกษ หมูท่ี3่ ตําบลโนนแดง

จํานวน 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน  คสล.จากหนา้โรงงาน ถงึบา้น
นายสวุฒัน์ พมิพส์ระเกษ หมูท่ี ่3 ตําบลโนนแดง  (แผน
ชมุชนเต็งสงู)  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 157 เมตร หนา
 0.15 เมตร พืน้ทีก่อ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่  785 ตารางเมตร   
ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง  0.30 เมตร จํานวน 2 ขา้ง  (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) ตัง้ไว ้500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา   งานกอ่สรา้ง  500,000 บาท
)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-2565  สว่นที3่-
95  ลําดบัที ่60)

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ  จากสวนนายดี  ประจติร ถงึนา
นายบญุเลงิ คําภเูมอืง หมูท่ี ่3 ตําบลโนนแดง

จํานวน 432,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนหนิคลกุสายจากสวนนายดี   ประ
จติร ถงึนานายบญุเลงิ คําภเูมอืง หมูท่ี ่3 ชมุชนเต็งสงู  
ตําบลโนนแดง  (แผนชมุชนเต็งสงู)   ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พืน้ทีก่อ่สรา้งไมน่อ้ย
กวา่ 1,500  ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด )  ตัง้ไว ้
 432,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา  งานกอ่สรา้ง  432,000  บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ พ.ศ2561-2565  สว่นที3่-83  ลําดบัที่ 18)
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โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ําจากรา้นศกัดิอ์ะไหลถ่งึบา้น
สม้ป่อย หมูท่ี ่13 ตําบลโนนแดง

จํานวน 462,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน้ําจากรา้นศกัดิอ์ะไหลถ่งึ
บา้นสม้ป่อย หมูท่ี ่13 ตําบลโนนแดง ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร
 ยาว 140.00 เมตร ลกึ 0.50 เมตร (ตามแบเทศบาลกําหน
ด)  ตัง้ไว ้462,000  บาท   (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา  งานกอ่สรา้ง  462,000  บาท)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทอ้งถิน่  พ.ศ2561-2565  สว่นที3่-97  ลําดบัที่
 64)

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซม   ปรับปรงุทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง เชน่ การปรับปรงุถนน  การปรับปรงุอาคาร
สถานที่  การปรับปรงุสะพาน  ฯลฯ และอืน่ๆทีเ่ป็นทรัพยส์นิ
ของเทศบาลฯ ทีอ่าจชาํรดุระหวา่งปี  ตัง้ไว ้ 100,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอ่สรา้ง
 100,000 บาท)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนนิงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
งบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการสง่เสรมิการผลติขา้วพันธุด์แีละมคีณุภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิโครงการสง่เสรมิการ
ผลติขา้วพันธุด์แีละมคีณุภาพ    เพือ่เป็นคา่อาหาร  อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่   วทิยากร วสัดอุปุกรณ์ฝึกอบรม  จัดซือ้
พันธุข์า้วฯลฯ  ตัง้ไว ้ 100,000 บาท
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร   งานสง่เสรมิ
การเกษตร  100,000 บาท)
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แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงนิสนับสนุนงบประมาณ
รายจา่ยกจิการประปา 573,920 573,920

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,000 12,000
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 273,000 273,000
เงนิสํารองจา่ย 556,660 556,660
เบีย้ยังชพีความพกิาร 1,440,000 1,440,000
เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 6,150,000 6,150,000
เงนิชว่ยพเิศษ
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน
คา่บํารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทย 37,100 37,100

เงนิชว่ยคา่ทําศพขา้ราชการ /
พนักงาน 3,000 3,000

เงนิชว่ยคา่ทําศพพนักงานจา้ง 4,000 4,000
เงนิชว่ยคา่ทําศพลกูจา้งประจํา 3,000 3,000

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
(ก.บ.ท.)

724,440 724,440

เงนิสมทบกองทนุหลักประกนั
สขุภาพ 160,000 160,000

เงนิสมทบกองสวัสดกิารชมุชน
ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลโนน
แดง

100,000 100,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

คา่ตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก 120,000 120,000

คา่ตอบแทนประธานสภา /รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานุการสภาองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

1,490,400 1,490,400

คา่ตอบแทนพเิศษนายก /รอง
นายก 120,000 120,000

คา่ตอบแทนรายเดอืน
เลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

198,720 198,720

เงนิเดอืนนายก /รองนายก
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 695,520 695,520

เงนิเดือน (ฝ่ายประ
จํา)

คา่จา้งลกูจา้งประจํา 320,640 320,640
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 216,000 324,000 1,750,290 1,381,800 284,160 243,960 4,200,210

เงนิเดอืนขา้ราชการ  หรอื
พนักงานสว่นทอ้งถิน่ 6,021,080 360,600 8,251,940 877,160 553,380 1,082,480 17,146,640

เงนิประจําตําแหน่ง 330,000 667,800 60,000 60,000 1,117,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ 
หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 85,000 12,000 97,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน
จา้ง

24,000 36,000 95,580 156,000 311,580130
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ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประ
จํา)

เงนิวทิยฐานะ 1,012,200 1,012,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น 462,000 48,000 42,000 30,000 72,000 42,000 696,000

คา่ตอบแทนการปฏบัิตงิานนอก
เวลาราชการ 45,000 10,000 8,000 35,000 98,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบัิตริาชการอนั
เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

150,000 40,000 60,000 250,000

คา่เบีย้ประชมุ 8,000 8,000
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร
ขา้ราชการ/พนักงาน/
ลกูจา้งประจํา

70,000 4,800 29,800 104,600

ค่าใช้สอย

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 60,000 10,000 20,000 20,000 65,000 175,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและ
พธิกีาร 70,000 70,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏบัิตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอืน่  ๆ
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 165,000 5,000 429,000 10,000 609,000

การจัดตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอื
ประชาชน 10,000 10,000

การเยยีวยาชว่ยเหลอื
ประชาชนดา้นสาธารณภยั 100,000 100,000

คา่กระแสไฟฟ้า   (โรงเรยีน
เทศบาลตําบลโนนแดง )

150,000 150,000

คา่กระแสไฟฟ้า  (โรงเรยีน
อนุบาลฯ)

100,000 100,000

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  
วารสาร แบบพมิพ์ คา่ตกัสิง่
ปฏกิลูและอืน่ๆ   (โรงเรยีน
เทศบาลฯ)

65,000 65,000

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร  
วารสาร แบบพมิพ์ คา่ตกัสิง่
ปฏกิลูและอืน่ๆ   (โรงเรยีน
อนุบาลฯ)

20,000 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการ 165,000 20,000 70,000 14,000 5,000 20,000 10,000 20,000 324,000

คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนั
ยาเสพตดิในสถานศกึษา 3,000 3,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน 10,000 10,000

คา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีน
และฝึกอบรม 30,000 6,000 5,000 41,000

คา่โทรศพัท์  (โรงเรยีนอนุบาล
ฯ)

3,000 3,000
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คา่น้ําดืม่ น้ําแข็ง สําหรับ
นักเรยีนและผูม้าตดิตอ่ราชการ   
(โรงเรยีนเทศบาลฯ)

10,000 10,000

คา่น้ําดืม่ น้ําแข็ง สําหรับ
นักเรยีนและผูม้าตดิตอ่ราชการ   
(โรงเรยีนอนุบาลฯ)

35,000 35,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 145,000 140,000 10,000 295,000

โครงการ Children Clean  
(โรงเรยีนอนุบาลฯ)

6,000 6,000

โครงการกฬีาเชือ่มความ
สามัคครีะหวา่งชมุชนภายใน
เขตเทศบาลตําบลโนนแดง

20,000 20,000

โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยา
เสพตดิเทศบาลตําบลโนนแดง 20,000 20,000

โครงการแขง่ขนัเปตอง  "ชมุชน
สมัพันธ์" 10,000 10,000

โครงการคนยคุใหมใ่สใ่จขอ้มลู
ขา่วสาร 10,000 10,000

โครงการครอบครัวสมัพันธ์ 20,000 20,000
โครงการคลองสวยน้ําใส 10,000 10,000

โครงการควบคมุและป้องกนั
โรคไขเ้ลอืดออก 10,000 10,000

โครงการคา่ยเด็กและเยาวชน  "
คนรักดี" 50,000 50,000

โครงการงานทะเบยีนพบ
ประชาชนประจําปี 8,000 8,000

โครงการจัดการแขง่ขนักฬีา
ชมุชนในเขตเทศบาลตําบล
โนนแดง

20,000 20,000

โครงการจัดการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาทอ้งถิน่และ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เทศบาลตําบล
โนนแดง

10,000 10,000

โครงการจัดกจิกรรมวัน  อปพร. 
แหง่ชาติ 15,000 15,000

โครงการจัดกจิกรรมวันไหวค้รู   
(โรงเรยีนเทศบาลฯ)

7,000 7,000

โครงการจัดเกบ็ขอ้มลูเพือ่การ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบ่า้น /
ชมุชน สูแ่ผนพัฒนาทอ้งถิน่

8,000 8,000

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 70,000 70,000

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 50,000 50,000
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โครงการจัดงานพระราชพธิอีืน่  
ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี 15,000 15,000

โครงการจัดงานวันคลา้ยวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูิ
พลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพติร

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิท
รมหาวชริาลงกรณ   พระวชริ
เกลา้เจา้อยูห่วั

40,000 40,000

โครงการจัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนพัีนปีหลวง  และวันแม่
แหง่ชาติ

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหง่ชาติ

70,000 70,000
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000 10,000

โครงการจัดประชมุประชาคม
ทอ้งถิน่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

15,000 15,000

โครงการจัดแสดงนทิรรศการ
งานวชิาการของนักเรยีน
โรงเรยีนอนุบาลฯ

20,000 20,000

โครงการซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัรว่มกบั
หน่วยงานอืน่

5,000 5,000

โครงการเด็กสูไ้ฟใน
สถานศกึษา

5,000 5,000

โครงการตรวจสขุภาพประจําปี
สมาชกิชมรมผูส้งูอายุ 3,000 3,000

โครงการโตไปไมโ่กง   
(โรงเรยีนอนุบาลฯ)

6,000 6,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 20,000 20,000

โครงการแนวกัน้ไฟเพือ่ป้องกนั
การตดิตอ่ลกุลาม 2,000 2,000

โครงการปฏบัิตธิรรมสญัจร 20,000 20,000

โครงการประชมุผูป้กครองของ
โรงเรยีนเทศบาลฯ 8,000 8,000

โครงการประชมุผูป้กครองของ
โรงเรยีนอนุบาลฯ 5,000 5,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาความรนุแรงตอ่เด็ก  สตร ี
และบคุคลในครอบครัว

15,000 15,000

โครงการป้องกนัและรณรงคล์ด
อบัุตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 20,000 20,000
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แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการเลีย้งและ
ดแูลเด็ก  (โรงเรยีนอนุบาลฯ)

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและ
ศกึษาดงูานของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้งประจํา 
พนักงานจา้ง คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล  
คณะกรรมการชมุชน  อสม. และ 
อปพร.

10,000 10,000

โครงการฝึกอาชพีระยะสัน้ 20,000 20,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกนัโรค
ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19)

200,000 200,000

โครงการพัฒนาศกัยภาพของ
สมาชกิ อปพร. เทศบาลตําบล
โนนแดง

50,000 50,000

โครงการพัฒนาศกัยภาพ
บคุลากร 10,000 10,000

โครงการเยาวชนรว่มใจรักษา
สิง่แวดลอ้ม 10,000 10,000

โครงการวันคลา้ยวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภมูิ
พลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพติร วันชาต ิและวันพอ่
แหง่ชาติ

20,000 20,000

โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
ฯ พระบรมราชนิี

30,000 30,000

โครงการวันแหง่ความสําเร็จ   
(โรงเรยีนเทศบาลฯ)

20,000 20,000

โครงการสง่เสรมิการผลติขา้ว
พันธุด์แีละมคีณุภาพ 100,000 100,000

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรัก
การอา่นในสถานศกึษาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

50,000 50,000

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีน
และคณะครเูขา้รว่มการแขง่ขนั
กฬีานักเรยีนในสงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัภาค  
และระดบัประเทศ   (ร.ร.
เทศบาลฯ)

50,000 50,000

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีน
และคณะครเูขา้รว่มแขง่ขนั
ทักษะทางวชิาการ  กฬีา และ
ทักษะอืน่ๆ  (ร.ร.เทศบาลฯ)

50,000 50,000
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แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิใหนั้กเรยีน
และคณะครเูขา้รว่มแขง่ขนั
ทักษะทางวชิาการ  กฬีา และ
ทักษะอืน่ๆ   (ร.ร.อนุบาลฯ)

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา    
คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ
หลักสตูรสถานศกึษา

40,000 40,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาการจัด
การศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็น
ฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่
(SBMLD)

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนา
ขา้ราชการครขูองโรงเรยีนใน
สงักดั อปท.

57,000 57,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรยีน

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่
เรยีนรูใ้นโรงเรยีน

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนั
ยาเสพตดิในสถานศกึษา

36,000 36,000

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน

33,600 33,600

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
โครงการสง่เสรมิระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีน   สําหรับ
สง่เสรมิศกัยภาพการจัด
การศกึษาของทอ้งถิน่  (คา่
ปัจจัยพืน้ฐานสําหรับนักเรยีน
ยากจน)

60,000 60,000
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แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
โครงการสนับสนุนการจัด
การศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาล
จนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

1,481,780 1,481,780

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

1,540,000 1,540,000

โครงการสนับสนุนอปุกรณก์ฬีา
สําหรับศนูยเ์ยาวชน 50,000 50,000

โครงการสตัวป์ลอดโรค  คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้
ตามพระปณธิานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณว์ลัยลักษณ์  อคัรราช
กมุารี

30,000 30,000

โครงการสปัดาหวั์น
วทิยาศาสตร์  (โรงเรยีน
เทศบาลฯ)

5,000 5,000

โครงการสํารวจขอ้มลูจํานวน
สตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค  คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้  
ตามปณธิานศาสตราจารย์  ดร. 
สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณว์ลัยลักษณ์  อคัรราช
กมุารี

3,000 3,000

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื
อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี  (อพ.สธ.)

15,000 15,000

โครงการอบรมและดงูานของ
ชมรมผูส้งูอายุ 100,000 100,000

โครงการอบรมใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัการจัดการขยะมลูฝอย
ในครัวเรอืนและชมุขน

15,000 15,000

โครงการออกเยีย่มดแูลแมแ่ละ
เด็กแรกเกดิ 5,000 5,000

ค่าวสัดุ

วัสดกุอ่สรา้ง 70,000 30,000 100,000
วัสดกุารเกษตร 40,000 20,000 60,000
วัสดคุอมพวิเตอร์ 100,000 10,000 20,000 20,000 150,000
วัสดเุครือ่งแตง่กาย 15,000 15,000
วัสดงุานบา้นงานครัว 50,000 1,580,890 75,000 1,705,890
วัสดจุราจร 50,000 50,000
วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000 45,000 25,000 324,000 544,000
วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 12,000 20,000 50,000 82,000
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000 40,000 30,000 90,000136



แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

วัสดวุทิยาศาสตรห์รอื 70,000 70,000
วัสดสํุานักงาน 265,000 20,000 7,000 20,000 312,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่เชา่พืน้ทีเ่ว็บไซต์ และ
คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง 10,000 10,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 7,000 7,000
คา่บรกิารไปรษณีย์ 30,000 30,000
คา่บรกิารสือ่สารและ
โทรคมนาคม

50,000 50,000

คา่ไฟฟ้า 400,000 400,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครภุณัฑก์ารเกษตร

ครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื
อเิล็กทรอนกิส์

ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว
ครภุณัฑสํ์านักงาน

คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุ
ครภุณัฑ์ 20,000 20,000

คา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุ  
ซอ่มแซมครภุณัฑ์ 100,000 100,000

คา่ปรับปรงุซอ่มแซมครภุณัฑ์ 60,000 40,000 100,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์  (โรงเรยีน
เทศบาลฯ)

85,000 85,000

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊  
สําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น 10,900 10,900
เครือ่งพน่หมอกควัน 59,000 59,000
ตูเ้ย็น 6,400 6,400
พัดลม  (โรงเรยีนเทศบาลฯ) 30,000 30,000

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสร้าง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 100,000 100,000

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ /
ซอ่มแซม อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ  (โรงเรยีน
เทศบาลฯ)

150,000 150,000

คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุ /
ซอ่มแซม อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ  (โรงเรยีน
อนุบาลฯ)

150,000 150,000

โครงการกอ่สรา้งถนน   คสล. 
จากบา้นนายบัว  คําภเูมอืง ถงึ 
คสล.หลังโรงเรยีนชมุชนโนน
แดง หมูท่ี ่13 ตําบลโนนแดง

500,000 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.
จากหนา้โรงงาน  ถงึบา้นนายสุ
วัฒน์ พมิพส์ระเกษ หมูท่ี3่ 
ตําบลโนนแดง

500,000 500,000
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แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน
ท ัว่ไป

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน แผนงานการศกึษา แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรม และ
นนัทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการเกษตร รวมแผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทนุ

ค่าทีด่นิและ
สิง่ก่อสร้าง

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ  
จากสวนนายดี  ประจติร ถงึนา
นายบญุเลงิ คําภเูมอืง หมูท่ี ่3 
ตําบลโนนแดง

432,000 432,000

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา
จากรา้นศกัดิอ์ะไหลถ่งึบา้น
สม้ป่อย หมูท่ี ่13 ตําบลโนน
แดง

462,000 462,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

โครงการเงนิอดุหนุนสําหรับ
การดําเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ  ดา้น
สาธารณสขุ

160,000 160,000

โครงการจัดตัง้และบรหิาร
จัดการศนูยป์ฏบัิตกิารรว่มใน
การชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

20,000 20,000

เงนิอดุหนุนสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรยีน
โรงเรยีนชมุชนโนนแดง

1,848,000 1,848,000

รวม 10,037,120 12,470,360 1,135,600 20,775,080 1,717,360 688,180 2,596,700 228,000 564,160 3,687,440 100,000 54,000,000
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง

อําเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสมีา

ประมาณการรายรบัท ัง้สิน้ 2,053,920 บาท แยกเป็น

รายได ้ เป็นเงนิ 2,053,920 บาท

คา่จําหน่ายน้ําจากมาตรวดัน้ํา จํานวน 1,360,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา

คา่บรกิารประจําเดอืน จํานวน 88,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา

คา่จําหน่ายน้ําจากทอ่ธาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา

ดอกเบีย้ รวม 20,000 บาท

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงปีทีผ่า่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา

เงนิสนับสนุนจากงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จํานวน 573,920 บาท

ประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปาเทศบาลตําบลโนนแดง
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง   จังหวดันครราชสมีา

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้  2,053,920 บาท แยกเป็น

งบกลาง  เป็นเงนิ 38,000 บาท
งบกลาง รวม 38,000 บาท
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จํานวน 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของ
คา่จา้งพนักงานจา้ง ตัง้ไว ้12,000 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง จํานวน 12,000 
บาท)

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนของ
คา่จา้งพนักงานจา้ง ตัง้ไว ้1,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง จํานวน 1,000 บา
ท)

สํารองจา่ย จํานวน 20,000 บาท

เพือ่ใชจ้า่ยกรณีฉุกเฉนิทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ได ้
ลว่งหนา้  ตัง้ไว ้20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง จํานวน 20,000 บาท)

เงนิชว่ยพเิศษ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืพเิศษใหก้บัพนักงาน
เทศบาล ผูรั้บบํานาญ ลกูจา้ง และพนักงานจา้งที่
ถงึแกค่วามตาย  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท  (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 5,000 บาท) 
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งบบุคลากร  เป็นเงนิ 663,920 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจํา) รวม 663,920 บาท
เงนิเดอืนพนักงาน จํานวน 153,780 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานเทศบาลสามัญ  
พรอ้มทัง้ปรับปรงุเงนิเดอืน  ตัง้ไว ้153,780 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการประปา
 จํานวน 153,780 บาท)

เงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของ
ขา้ราชการและพนักงานทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บเงนิประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิ
ประจําตําแหน่ง  ตัง้ไว ้20,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณชิย์ งานกจิการประปา จํานวน
 20,000 บาท)

คา่จา้งลกูจา้งประจํา จํานวน 250,140 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งประจําและเงนิปรับปรงุ
คา่จา้งประจําแกพ่นักงานจดมาตรวัดน้ํา  ตัง้ไว ้
 250,140 บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  
งานกจิการประปา จํานวน 250,140 บาท)

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จํานวน 216,000 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งทัว่ไป  
ตําแหน่งพนักงานผลติน้ําประปา  ตัง้ไว ้108,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการ
ประปา จํานวน 108,000 บาท) 

(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งทัว่ไป  
ตําแหน่งคนงานทัว่ไป  ตัง้ไว ้108,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการประปา
 จํานวน 108,000 บาท)
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จํานวน 24,000 บาท

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราว  แก่
พนักงานจา้งทัว่ไป  ตําแหน่งพนักงานผลติ
น้ําประปา ตัง้ไว ้12,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การพาณชิย์ งานกจิการประปา จํานวน 12,000 
บาท)
          
(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวแก่
พนักงานจา้งทัว่ไป  ตําแหน่งคนงานทัว่ไป  ตัง้ไว ้
 12,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  
งานกจิการประปา จํานวน 12,000 บาท) 

งบดําเนนิงาน  เป็นเงนิ 1,254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่
หน่วยงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการที่
ไดรั้บแตง่ตัง้ใหดํ้าเนนิการเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง
และการบรหิารพัสดภุาครัฐ  ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการ
บรหิารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560 และหนังสอืสัง่การ 
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่ 6  กนัยายน
  2561 ประกอบดว้ยบคุคลหรอืคณะกรรมการ
จัดซือ้จัดจา้ง คณะกรรมการดําเนนิงานจา้งที่
ปรกึษา คณะกรรมการดําเนนิงานจา้งออกแบบหรอื
ควบคมุงานกอ่สรา้ง  คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอ่สรา้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุน
งานกอ่สรา้ง และผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง  ตัง้ไว ้
 20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์   
งานกจิการประปา 20,000 บาท )  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการแกพ่นักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจํา และ
พนักงานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานเป็นกรณีพเิศษ   ตาม
คําสัง่นายกเทศมนตรฯี  และปฏบิตังิานในวันหยดุ
สดุสปัดาห์ และวันหยดุพเิศษ    ตัง้ไว ้50,000 บาท
   (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการ
ประปา จํานวน 50,000 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทดสอบคณุภาพน้ําประปา  
ตัง้ไว ้15,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณชิย ์งานกจิการประปา จํานวน 15,000 บาท) 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่  ๆ รวม 20,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม   
คา่เบีย้เลีย้ง, คา่เชา่ทีพั่ก, คา่พาหนะและอืน่ๆ  ของ
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบังานประปา   ตัง้ไว2้0,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการประปา
 จํานวน  20,000  บาท)

คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม จํานวน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิ
ของกจิการประปาทีอ่าจชํารดุระหวา่งปี  เชน่ คา่
ซอ่มแซมเครือ่งจักรกล , คา่ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า
ของการประปา,  คา่ซอ่มแซมมาตรวัดน้ํา , คา่
ซอ่มแซมทอ่, คา่ซอ่มแซมวัสดคุรภุณัฑ์ 
รถจักรยานยนต์ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งตดัหญา้ 
และอืน่ๆ ทีเ่ป็นทรัพยส์นิของกองการประปา       ตัง้
ไว ้ 80,000 บาท      (ปรากฏในแผนงานการ
พาณชิย ์ งานกจิการประปา จํานวน  80,000 บาท)

ค่าวสัดุ รวม 569,000 บาท
วัสดสํุานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่สมดุบญัชี แบบพมิพ์ ใบเสร็จรับเงนิ 
กระดาษ น้ํายาลบคําผดิ และอืน่ๆ ตัง้ไว ้30,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการ
ประปา จํานวน 30,000 บาท) 

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ซอ่มระบบไฟฟ้างานกจิการ
ประปา  เชน่  ฟิวส ์ เทปพันสายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  
คอนเดนเซอร์  และอืน่ๆ  ตัง้ไว ้20,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการประปา
 จํานวน 20,000 บาท) 
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วัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 80,000 บาท

เพือ่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์ซอ่มระบบประปางานกจิการ
ประปา  เชน่  ทอ่หัวกระโหลก  หนา้จาน  ประตหูนา้
จาน  ทอ่ประปา  และอืน่ๆ  ตัง้ไว ้80,000 บาท
  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการประปา
 จํานวน 80,000 บาท) 

วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จัดซือ้น้ํามันเชือ้เพลงิและหลล่ืน่  เชน่ น้ํามันโซ
ลา่, น้ํามันเบนซนิ, น้ํามันเครือ่งและอืน่ๆ  สําหรับ
เครือ่งสบูน้ํา, เครือ่งตดัหญา้ ฯลฯ ตัง้ไว ้50,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งานกจิการ
ประปา จํานวน 50,000 บาท)

วัสดคุอมพวิเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จัดซือ้เป็นคา่แผน่หรอื  จานบนัทกึขอ้มลู ตลับ
ผงหมกึ สําหรับเครือ่งปริน้เตอร์ และอืน่ๆ ตัง้ไว ้
 5,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งาน
กจิการประปา จํานวน 5,000 บาท)

วัสดอุืน่ จํานวน 384,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดอุืน่  เชน่ คา่จัดซือ้คลอรี
น, คา่จัดซือ้สารสม้ในการผลติน้ําประปา , คา่จัดซือ้
อะไหลเ่ครือ่งกล อาท ิ ลกูสบู หัวฉีด ซนิมเูล่ ไส ้
กรอง แป๊ป หัวฉีด และวัสดอุืน่ๆ เป็นตน้  ตัง้ไว ้
  384,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์   
งานกจิการประปา จํานวน 384,000 บาท) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าสํานักงานประปา  และ
โรงสบูน้ําดบิ ตัง้ไว ้500,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณชิย์ งานกจิการประปา จํานวน
 500,000 บาท)
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งบลงทนุ  เป็นเงนิ 98,000 บาท
ค่าครุภณัฑ์ รวม 10,000 บาท
คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุซอ่มแซม
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  เชน่ ระบบระบายน้ํา ราง/ทอ่
ระบายน้ํา หรอือาคาร รัว้ และอืน่ๆ ทีเ่ป็นทรัพยส์นิ
ของกองการประปา  ทีอ่าจชํารดุระหวา่งปี   ตัง้ไว ้
 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งาน
กจิการประปา จํานวน 20,000 บาท) 

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รวม 88,000 บาท
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค จํานวน 68,000 บาท

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการขยายเขตประปา  สาย
บา้นนายชานนท์ ชา่งเกวยีน หมูท่ี ่13 ตําบลโนน
แดง   ขนาดทอ่ pvc ? 55 มม. ชัน้ 13.5 ยาว 350 
เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด ) ตัง้ไว ้ 68,000 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์   งานกจิการ
ประปา  68,000 บาท)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ พ.ศ2561-2565 เพิม่เตมิครัง้ที่1 ประจําปี 
พ.ศ.2563  หนา้ที2่0  ลําดบัที ่4)

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่บํารงุรักษาหรอืปรับปรงุซอ่มแซม
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  เชน่ ระบบระบายน้ํา ราง/ทอ่
ระบายน้ํา หรอือาคาร รัว้ และอืน่ๆ ทีเ่ป็นทรัพยส์นิ
ของกองการประปา  ทีอ่าจชํารดุระหวา่งปี   ตัง้ไว ้
 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย์  งาน
กจิการประปา จํานวน 20,000 บาท) 
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