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แผนงานส™ 
ธุข

งบดำเฟ้นงาน ค่าใ'ฟ้สอย

จ้างเหผาบริกาวงานทำ 
ความสะอาด อาคาว 
สำนักงาน สถานดับ 
เพสิง I
จ้างเหมาบริกาวงานทำ 
ความสะอาดอาคาวกอง 
วัซากาวและแผนงาน 
และบริเวณโดยวอบท๋ึ 
เป็นส่วนปใะกอบ 
อาคาว 1 *4
จ้างเหมาบริกาวดฺแลทำ 
ความสะอาดสถานทีฝ็ง 
กลบขยะมฺลฝอย

104,400
!

จ้างเหมาบริการดฺแล 
บ่อบำบัดน้ําเลีย 104,400

1

จ้างเหมาบวิกาาดาม 
โคางกาาโนนสฺงเมิอง 
สะอาดชฺมขนน่าอยุ่

1,879,200
“■เ

\

จ้างเหมาบริกาา 
พนักงานปาะจำาถขยะ 
มฺล

1,148,400
------------  1

วายจ่ายเกยวกับกาววับวอง 
และพธกาว
วายจ่ายเกัยวเนองกับกาว 
บ่ฎิบัดัวาชกาวท่ีไผ่เข้า 
ลักษณะวายจ่ายหมวด อ๋ึนๆ

ค่าใช้จ่ายโควงกาว 
วณวงค่กาวแพร่วะบาด 
ของยาเสพตด

30,000

ค่าใช้จ่ายงานวัน 
เทศบาล
ค่าใวู่เจ่ายในกาวเดิน 
ทางไปวาชกาาในและ 
นอกวาซอาณาจักา

35,000 30,000 15,000 120,000 5,000 80,000 360,000

โควงกาวกิจกวาม 5 ล
I !

โควงกาวแข่งขันกิฬา 
กล่ม',ซฺมขนสัมพันธ์ 150,000

.  . I



วันทีพ่มฬ : 26/7/2561 13:29:27 นน้า : 6/26

งช/™ ™ / [ ~  ~~------V—--. . . .  แผนงานระเภท รายจาข~~ -— —1 ^ .
แผนงานการริกษา 
ความสงบภายใน

แผนงานบ^ทรงาน รวม

จ้างเหมาบใการงานทำ 
ความสะอาด อาคาร 
สำนักงาน สกานัดับ 
เพสิง

113,520 113,520

จ้างเหมาบริการงานทำ 
ความละอาดอาคาากอง 
วิชาการและแผนงาน 
และบริเวณโดยรอบที 
เป็นส่วนประกอบ 
อาคาร

113,520 113,520

จ้างIVเมาบริการดุแลทำ 
ความละอาดสถานํทีฝ็ง 
กลบขยะมฺลฝอย

104,400;

จ้างเหมาบรการดฺแล 
บ่อบำบัดน้ําเสิย 104,400
จ้างเมมาบริกาวตาม 
โครงการโนนสฺงเมิอง 
สะอาดขฺมซนนาอยฺ

1,879,200;
I

งบดำเน้น-ทน ค่าใขัสอย จ้างเมมาบริกาว 
พนักงานประจำรถขยะ 
มฺล

1,148,400

รายจ่ายเกยวกับกาวรับรอง 
และพรกาว 305,000 305,000
รายจ่ายเกียวเนัองกับการ 
ปฏิบัติราขการทีไผ่เข้า 
ลักษณะวายจ่ายมมวด!!นๆ

ค่าใข้จ่ายโครงกาว 
รณรงค์กาวแพร่วะบาด 
ของยาเสพติด

30,000

ค่าใช้จ่ายงานรัน 
เทศบาล 30,000 30,000

I' ค่าใข้จ่ายในกาวเดิน 
ทางไปราขการในและ 
นอกราขอาณาจักร

85,000 500,000 1,230,000

! โครงกาวกิจกรรม 5 ส 5,000 5,000II
1

โครงกาวแข่งขันกิฬา 
กล่มขฺมซนสัมพันธ์ 150,000
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พัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่าย 
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พื่ฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง(จำนวนนักเรียน ณั วันที่ 10 มิฤนายน 2561 
)จำนวนเด็กเล็ก 102 คน
แยกเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 16 
คน ศูนย์พื่ฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 44 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 28 คน อัตราคน 
ล่ะ 1,700 บาท/บิ ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 27,200 

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 74,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 47,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดโทย ด่วนท่ีสูด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 บิ (พ.ค 
.2561-2564) หน้าท่ี 121 ลำดับท่ี 27
18. ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3, จำนวน 17,600 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งใหแก่ศนย์พัฒนาเดก 
เล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไนสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสูด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิฤนายน 2561

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีบิ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ืมเติมหรีอ 
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 4/2561 หน้าท่ี 8 ลำดับท่ี 1
19. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3
1 จำนวน 17,600 บาท เป็นค่าพั๋ฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเดกเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สั๋งกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบัาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสูด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิฤนายน 2561

■เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีบิ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ืมเติมหรือ 
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 4/2561 หน้าท่ี 8 ลำดับท่ี 2
20. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3
1จำนวน 2 6 ,4 0 0 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหกผลักส่งให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเดกเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ้าล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสูด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิฤนายน 2561

■เป็นไปตามแผฺนพัฒนาท้องถ่ินส่ีบิ (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ืมเติมหรีอ 
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 4/2561 หน้าท่ี 8 ลำดับท่ี 3
21. ค่ากิจกรรมพัฒนาศูณภ'าพผุ้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3 
1 จำนวน 37,840 บาท เป็นค่าพั๋ฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ 
แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลั 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
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- ศุนย'พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ปาวง)
- คุ่นย'พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎรพัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่?!ด ท่ี มท 0816.21'ว
3274

ลงวันที่ 19 มิฤนายน 2561
22. โครงการเข้าค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
1 จำนวน 150,000 บาท เป็นคาพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให 
แก่โรงเรียนลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช้าค่ายพักแรมลุกเสือ- 
เนตรนารี เข้น ค่าวัสดุ ค่าใข้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในั 
โครงการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห') จำนวน 50,000 บาท 
■โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรฺง) จำนวน50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ (พ.ศ 
.2561-2564) ห น ้าท ี่118 ลำดับที่ 8
2 3 .  โครงการแข่งขันทุบิน้มเบอร์วัน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3
, จำนวน 35,000 บาท้ เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ 
โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการแข่งขันทฺบีนัมเบอร์ 
วัน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง เข่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา เหรียญ 
รางวัล วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผ่ยแพร่ และคาใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ ดังนี้
■โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์)จำนวน10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรฺง) จำนวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ (พ.ศ 
.2561-2564) ห น ้าท ี่118 ลำด ับท ี่9
24. โครงการพฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3, และศุนย'พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3, จำนวน 45,000
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักสงให้แก่โรงเรียนและศฺนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบการั 
ประกันคุณภาพการศึกษา เข่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ ดังนี้
■โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์)จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรฺง) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- ศฺนย'พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์) จำนวน 5,000 บาท
- คุ่นย'พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรฺง) จำนวน 5,000 บาท
- คุ่นย'พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) ห น ้าท ี่118 ลำดับที่ 11
25. โครงการโรงเรียนรักษ'สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทคุบาล 1,2,3
, จำนวน 10,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ 
โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนรักษ'สิ่งแวด 
ล้อม เข่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า 
จ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็น 
ในโครงการ
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎรบารง) จำนวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท 
เป
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปึ (พ.ศ. 2561 
-2564) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 13
26. โครงการวัดผลและประเมินผล ศพด. 1,2,3, และโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3, จำนวน6 0 ,0 0 0 บาท เป็นคาพฒนาการศึกษาเพื่อเบิก 
หักผลักส่งให้แกโรงเรียนและคุนย'พัฒนาเด็กเล็กสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
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ในโครงการวัดผลและประเมินผลฯ ๗น ค่าวัสดสำนักงาน ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย 
อื่น ๆ จำเป็นในโครงการ ดงนี้
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ปารูง) จำนวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 15,000 บาท
- ศฺนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จานวน 5,000

บ่าท - ศุนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ฆำรูง) จำนวน 5,000
บาท

- ศุนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปิ (พ.ศ 
.2561-2564) ห น ้าท ี่119 ลำดับที่ 14
2 7 . โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการศพด. 1,2,3, และโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3, จำนวน 450,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิก 
หักผลักส่งให้แก่โรงเรียน และศฺนย์พัฒนาเด็กเลิก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายใน โครงการส่งเสริมกิจกรร่มทางวิชาการ ฯ ๗น ค่าตอบ
แทน วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา 
ต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการจัด 
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
ที่ส่งเสรีมวิชาการั คึอ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันสูนทรภู่ สัปดาห์ห้อง 
สมฺด วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ และส่งเสริมทางศาสนา ๗นั วันอาสาฬหบุซา 
วันวิสาขบุซา วันเช้าพรรษา ฯลฯ ดังนี้
•โรงเร ียนเทศบาล1 (ร ัฐราษฎร์สงเคราะห ์)จำนวน100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรูง) จำนวน 100,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จำนวน 100,000 บาท
-ศฺนย'พัฒนาเด็กเทศบ่าล 1 (รัฐราษฎรสงเคราะห์) จำนวน 50,000 บาท
- คุ่นย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ปาวง) จำนวน 50,000 บาท
- คุ่นย'พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปุกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) หน ้าท ี่119 ลำดับที่ 15 ^
28. โครงกาวสงเสริมครูฦมิป๋ญญาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
.จำนวน 15 ,000บาท"เป็นค่าพัฒนาการศึกษาเพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ 
โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงกาวส่งเสริมครูคุมิป็ญญาท้อง 
ถิ่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ๗ น ค่าตอบแท่น คา 
วิทยากร วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดIก่อสร้าง ค่าวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้ 
จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ'ราษฎร์ปารูง) จำนวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปุกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ (พ.ศ 
.2561-2564) ห น ้าท ี่119 ลำดับที่ 16
29. โครงการสงเสรีมฤณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3, จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิก 
หักผลักส่งให้แกโรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสรีม 
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนน 
ส่ง ๗น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่อง 
ดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าจ้างเหมา 
ต่าง ๆ ค่าวั่สดุ โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ปารูง) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
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.2561-2564) หน ้าท ี่120 ลำดับที่ 20
30. โครงการพฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเช้ยนศึกษา โรงเรียน
เทศบาล1 ,2 ,3 ,จำนวน 150,000 "บาทเป็นค่าพัฒนาการศึกษาเพื่อเบิก 
หักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู้อา๗ ยนศึกษา โรงเรียน'ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง ๗น คา 
ตอบแทนวํ่ทยากว ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสดุ 
เกษตร ค่าวัสดุก่อสร้างค่าอาหารและเครื่องดมค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุ 
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน ้าท ี่125 ลำดับที่ 43
31. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3, จำนวน 90,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิก 

หักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใขัจ่ายในโครงการแข่งขัน 
กีฬาสิภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนน 
ลุง เข่น ค่าวัสดุอปกรณ์ กีฬา ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ 
กอสร้าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวสดุโฆษณาและ 
เผยแพร่ ค่าวัสดุอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ดื่งนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รฐราษฎร์สงเคราะห) จำนวน 25,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ'ราษฎร์บำรุง) จำนวน 25,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 25,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5,000 

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐ'ราษฎร์บำรุ-ง) จำนวน 5,000 บาท
- ศฺนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) หน ้าท ี่152 ลำดับที่ 8
32. โครงการจดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียน 

เทศบาล 1,2,3, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3, จำนวน210,000
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักสงให้แก่โรงเรียนและศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและ 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ เข่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 20,000 

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 20,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร!]กครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564] หน ้าท ี่119 ลำดับที่ 17
3 3 .โครงการยยมบ้านนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2,3, จำนวน 15,000 
บาท เป็นค่าพัฒนากาวศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนในสงกัด 

เทศบาลตำบลโนนลุง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยี่ยมบ้านนัก 
เรียน เข่น ค่าวัสดุ "ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ดัง 
นี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) หน ้าท ี่118 ลำดับที่ 12
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34. โครงการส่งเสริมอา'!เพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน 
เทศบาล 1 2,3, จำนวน 30,000 บาท เป็นคาพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิก 
หักผลักส่งใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง สำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ๗น ค่าวัสดุ ค่า'ใ!เลอย และคาใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ ดังนี้
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) หน ้าท ี่120 ลำดับที่ 18
35. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1,2,3
1 จำนวน 150,000 บาท เป็น”ค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ 
แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง 
การศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง ๗น ค่าตอบแทน "
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าวัสดุ 
ก่อสร้างค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจั่างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย่ 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) ห น ้าท ี่125 ลำดับที่ 45

ค่าบำรุงรักษาและช้อมแซม จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือช้อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช้น รถยนต์ รถ 
จักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนส์ง ก่อสร้าง 
อ่ืน ๆ เท่าที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รั้ฐราษฎร์สงเคราะห ์)จำนวน20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 20,000 บาท 
■โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พ ัฒนา)จำนวน20,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อวัสดุสำนัก 
งาน เช้น กระดาษ หมีก ปากกา ดินสอ ยางลบ แท่เม ฯลฯ 
•โรงเร ียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จำนวน 10,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 10,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุไฟพ์าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด'ฟ้อวัสดุไฟพ์าและวิทยุ เช้น พิวส์ เข็มขัดรัดสาย 
ไพ์พ์า เทปพันสายไฟพ์า สายไฟพ์า สวิตช้ไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ 
ให้กับ
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห ์)จำนวน5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พ ัฒนา)จำนวน5,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

รวม
จำนวน

จำนวน

จ ำน วน

6 0 ,0 0 0  บาท

1,526,500 บาท
3 0 ,0 00  บาท

15 ,000  บาท

1 ,406 ,500  บาท
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- เพี่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 (ข้อมุล ณ วันที่ 10 มิฦนายน 2561 จำนวนนักเรียน 
646 คน ในอตราคนละ 7.37 บาทตอคน จำนวน 260 วัน ให้กับ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 114 คน 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จานวน 349 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พฒนา) จำนวน 183 คน 
ตุนย',พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 88 คน
คุ่นย'พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 16 คน 
คุ่นย'พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 44 คน 
ศ่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 28 คน 
ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน จำนวน 260 วัน 
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน218,447 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 668,754 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 350,665 บาท
- ศฺนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จำนวน30,660บาท
- คุ่นย'พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 84,320 บาท
- คุ่นย'พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา)จำนวน 53,654 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชั้อวัสดุก่อสร้าง ๗น ไม้ต่างๆ นํ้ามันทาไม้
ทินเนอร' สี แปรงทาสี ปุ่นขีเมนต' ทราย อิฐ กระเบี้อง สังกะสี ตะปุ
ค้อน คีมชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เล่ือย เหล็กเส้น ฯลฯ ให้"กับ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์) จำนวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 20,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 20,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 3,000 บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดชั้อวัสดุการเกษตร ๗นพันธ์'ไม้ดอก ไม้บํระดับ จอบ 
หมฺน
จอบพรวน วัสดุเพาะฟ้า เคียว ยาบํองกันและกำจัดศัตรูพัชและสัตว'
ปุย ฯลฯ ให้กับ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 1,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 1,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร'พัฒนา)จำนวน 1,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท
•เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เฟ้นกระดานเขียนโบํสเตอร'
โฟม พู่กัน สี พัล'ม เมมโมรี่การ์ด รูบํสิ หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ขาตั๋งกล้อง ฯลฯ ให้กับ
•โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์) จำนวน 1,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 1,000 บาท 
•โรงเร ียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร'พัฒนา)จำนวน 1,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุกีฬา จำนวน 3,000 บาท
- เพี่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เฟ้น ลฺกพู่ตบอล ตะกร้อ ตาข่าย 
กีฬา วอลเลย์บอล เขีอกกระโดด เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ ให้กับ
• โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์) จำนวน 1,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 1,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร'พัฒนา) จำนวน 1,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
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วัสดุคอมพัวเตอร' จำนวน 6,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดฺคอมพัวเตอร' เค่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อฺปกรณ'บันทึกข้อมูล แบันพิมพ์ เมาส' ตลับผงหมีกสำหรับเคร่ืองพิมพ์ 
กระดาษต่อเน่ือง สัายเคเบิล ฯลฯ ให้กับ■ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร'สงเคราะห์) จำนวน 1,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร'บำรุง) จำนวน 1,000 บาท ■ โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร'พัฒนา)จำนวน 1,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าสาธารณุปโภค รวม 1,120,000 บาท
ค่าไฟฬา จำนวน 600,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไพ์พ์า ให้กับโรงเรียน และศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ 

ค่าน่ืาประปา ค่านำบาดาล จำนวน 500,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน่ืาประปา ให้กับโรงเรียน และชุนย'พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง โดยเบิกจ่ายตามรัะเบิยบฯ 

ค่าบริการโทรศัพท' จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารท่ีใข้ในการติดต่อราชการ ให้กับ 
โรงเรียน และชุนย'พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนลุง 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

งบลงทุน รวม 450,000 บาท
ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ปรับปรุง/ค่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐ จำนวน 150,000 บๅ')ๆ
ราษฎร'สงเคราะห์)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/1ฟอมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รื่ฐราษฎร'สงเคราะห์) ตามแบบแปลนที่เทศบาล 
กำหนด
■ เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561 
ลงวันท่ี 19 ผิฤนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค'กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 
.2561-2564) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 33

ป ร ับ ป ร ุง / ค ่อ ม แ ซ ม อ า ค า ร เ ร ีย น ห ร ือ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ โ ร ง เ ร ีย น เ ท ศ บ า ล  2 ( ร ัฐ  จ ำ น ว น  1 5 0 ,0 0 0  บ ๅ ท

ราษฎร'บำรุง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ค่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รั่ฐราษฎร'บำรุง) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
■ เป็นไปตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ท่ี มท 0808.21'ว 3028 ลงวันท ี่ 6 มิฤนายน 2561 
ลงวันท่ี 19 มิฤนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ .ศ.2561-2564) หน ้าท ี่123 ลำดับที่ 33
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ปรับปรุง/1ฟอมแซมอาคารเรียนหรีออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ จำนวน 150,000 บาท
ราษฎรพัฒนา)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ฟอมแซม อาคารเรียนหรีออาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) ตามแบบ แปลนท่ีเทศบาลกำหนด 
■เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าท่ี 123 ลำดับท่ี 33

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 752,040 บาท
งบดำเน้นงาน รวม 752,040 บาท

ค่าใช้สอย รวม 721,040 บาท
วายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนฺนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 701,040 บๅท

1. ค่าสนับสนฺนบัจจัยพื่นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 81,000 บาท 
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพอเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับ
จ่ายเป็น ค่าสนับสนนบัจจัยพื่นฐานนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรูง) เพื่อจ่ายให้แกเด็กนักเรียน ๗ น ค่าวัสดฺ ค่าใช้สอย 
และค่าใชจ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ดังนี้ 
■ เป็นไปตามหนังสอกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สฺด 
ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 48
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 267,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็นค่า 
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
เฟน ค่าวัสด, ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นไนโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไป่ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 27
3. ค่าหนังสือเรียน จานวน 74,290 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา 
เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายนฺ 2561
- เป็นไป่ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 40
4. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 37,380 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์ 
การเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไป่ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) ห น ้าท ี่124 ลำดับที่ 41
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 40,050 บาท เป็นค่าพัฒนา 
การุศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็นค่า 
เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไป่ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 39



ว้ฟาพิมพ์: 26/7/2561 13:25:32 หป้า : 44/82
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 78,320 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผ่ลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็น
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายนฺ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ ศ. 2561-2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 47
7. โครงการเข้าค่าพกแรมเลกเสิอ - เนตรนารี จำนวน 30,000 บาท 
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสาหรับจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช้าค่าพักแรมลุกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข้น ค่าวัสด" ค่าใข้สอย และค่าใข้จ่าย 
อื่น ๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118 ลำด ับท ี่8
8. โครงการแข่งขันทุบิน้มเบอร์วัน จำนวน 5,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพื่อํเบิกหักผลักส่ง1ให้แก่,โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตามโครงการแข้งขันทุบิน้มเบอร์วัน 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข้น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ 
ค่าใช้จ่ายอน ๆ ที่จำเป็นไนโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9
9. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาขัพโรงเรียนเทศบาล 2 
จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ 
โรงเรียนลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ 
แนะแนวการศึกษา และอาขัพโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
เข้น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ที่จำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 10
10. โครงการวัดผลประเมินผล จำนวน 10,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวัดผลและประเมินผล โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข้น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุสำนักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามแผนพฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 14
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จำนวน 50,000 บาท 
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน เพื่อจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข้น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
สำนักงาน คาอาหารและเครองดื่ม ค่าวัสดก่อสร้าง ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ 
ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการจดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งเสริม 
วิชาการ คือ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันถุนทรภุ่ สัปัดาห์ห้องสมฺด ฯลฯ 
และส่งเสริมทางศาสนา เข้น วันพ่อ วันแม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) หน้าท่ี 119 ลำดั บท่ี 15
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1
12. โครงการส่งเสรีมอาขัพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5,000 
บาทเป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลกส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับ
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จ่ายเป็นค่า'ใ#จ่าย'ในโครงการส่งเสริมอา'ข็พตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ-ราษฎร์ปารุง) ๗น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดฺ 
สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสดุเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าวัสดอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขอุงองคกรปกครองส่วนท้องดื่น 4 ปี 
(พ.ศ 2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 18
13. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 5,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสิภายในโรงเรียน เทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรุง) เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุ 
สานกงาน ค่าวั่สดุ ก่อสร้าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใขัจ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องดื่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 8
14. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน, โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 8,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน 
สำหรับจ่ายเป็นค่าใขัจ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เข่น ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องดื่น 4 ปี 
(พ.ศ 2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 12
15. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 2 จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหัก 
ผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 2 เข่น 
ค่าวัสด ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องดื่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 20

ค่าบำรุงรักษาและข่อมแซม จำนวน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรีอข่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เข่น โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนส่ิง ก่อสร้างอ่ืน  ๆ เท่าท่ีจำเป็นให้อยู่ 
ในสภาพใช้งานได้ดี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ รวม 31,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฃ๋ึ[อวัสดุสำนักงาน เข่น กระดาษ หมีก ปากกา 
ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ แพ์ม ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุไฟฬาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดข็อวัสดุไฟพ์าและวิทยุ เข่น พิวส์ เข็มขัดรัด
สายไพ์พ์า เทปพันสายไฟฬา สายไฟฬา สวิตข่ไฟฟา หลอดไฟฬา ฯลฯ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดขัอวัสดงานบ้านงานครัว เข่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ยุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้า ถ้วย จาน ชาม ช้อน น้ายาล้าง 
ห่ัองน้า น้ายาอุพ่ืน ไม้กวาด ไม้ฤพ่ืน น้าจัด มีด ฯลฯ โดยเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด,บ้ือวัสดุก่อสร้าง ๗น ไม้ต่างๆ  น้ามันทาไม้ ทินเนอร' สี แปรงทาสี ปูน'ปีเมนต์ ทรายอิฐ แระเบ้ือ สังกะสี 
ตะปู ค้อน คีมชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สว่าน เล่ือย 
เหล็กเส้น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช้น แผ่นหรีอจานบันทึกช้อมุล อปกรณ์บันทึกขอมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมีกสำหรับเคร่ือง
พิมพ่ื กระดาษต่อเน่ือง ส้ายเคเบิล ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 512,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 512,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รวม 312,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอ'นรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จำนวน 200,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแลอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๗น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเช้าท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 6
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการจัดงานลูกเสือท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราช้นย์ จำนวน 50,000 บๅท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่น 
ไทยเทิดไท้องค์ราช้นย์ เช้น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเช้าที่พัก 
ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการเน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 50,000 บๅท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเนื่อง 
ในวันเยาวชนแห่งชาติ เช้น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเช้าที่พัก 
ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพันธ่ไม้ ค่าพันธ์ปลา และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 6
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการรณรงค์ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช้น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า1ใช้สอฺย ค่าเช้า 
ท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จำเป็น แยกเป็น
1. สำหรับใช้ในการอบรมครุแกนน้าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล 
โนนสูง โรงเรียนละ 1 คนๆ ล่ะ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
2. สำหรับใช้ในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของ อปท. ๆละ 1 คนๆ ละ 
3,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ (พ.ศ 

2561-2564) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 34
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
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ค่าสาธารณุปโภค รวม
ค่าไฟฟา จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฬาอาคารเอนกประสงค์ศฺนย์เยาวชน 
เทศบาลตำบลโนนสฺง

ค่าน่าประปา ค่าใไาบาดาล จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าน่าประปาของอาคารเอนกประสงค์สวนโนนนา
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ีวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม
งบบฺคลากร รวม

เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม
เงินเดือนพนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯจำนวน 3 
อัตรา ให้กับตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานที่ว 

ไป และ เจ้าพนักงานธฺรการ
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 
อัตรา เดือนละ 3,500 บาท และตำแหน่งหัวหน้าฝายบริหารที่ว 

ไป จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2ำ138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ค่าจ้างลุกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลุกจ้างประจำกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา 
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2^138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เงินเพื่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลุกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถีงขั้นสูง 
สุดของอันดับสำหรับ
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2^138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เท ศบ าล ต ำบ ล โน น ส ูง

200.000 บาท

1 0 0 .0 0 0  บาท

100 .00 0  บาท

1,872,510 บาท

1.268.040 บาท

1.268.040 บาท

9 5 4 ,3 6 0  บาท

6 0 ,0 0 0  บาท

2 4 0 ,48 0  บาท

13 ,200  บาท
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งบดำเนินงาน รวม 604,470 บาท

ค่าตอบแทน รวม 76,210 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- เพ่ือจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยฺดใน 
กรณีจำเป็นเร่งต่วน ท่ีงมีสทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จำนวน 1,000 บาท

ค่าเปาบ้าน
สำหรับจ่ายเป็นค่า๗าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงานในกอง 
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ท่ีมีสิทธเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

จำนวน 63,600 บาท

เงินข้วยเหลือการศึกษายุตร
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินข้วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร'ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจำ ตามระเบียบฯ

จำนวน 11,610 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา1ท่ีงบริการ

รวม 210,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาท่ีงบริการ
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสารหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่าเย็บ 
หนังสีอเข้าปกหนังสิอุ ระเบียบข้อบังคับหรีอโครงการต่างๆ  ท่ีเทศบาล จัด 
ทำ ค่าระวางบรรทกส่ิงของต่าง  ๆค่าธรรมเนียมต่าง  ๆค่าจดทะเบียน 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

จำนวน 100,000 ทๅท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เข้น 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีจำเป็น 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 10,000 บๅท

ค่าบ้ารฺงรักษาและข้อมแซม
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาข้อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ เข้น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เคร่ีองพิมพ์ดีด โด้ะ เก้าอ้ีทำงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน์ พัดลม ตุ้เย็น ฯลฯ และค่าบ้ารงรักษา 
ข้อมแซมและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  ๆเข้น ปัระตู หน้าต่าง กระเบ้ีองมงหลังคา 
ฯลฯ ท่ีข้ารุด โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท่ีอวัสดุสำนัก
งาน เข้น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ โดยเบิก 
จ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 100,000 บาท

วัสดุไพ์ฬาและวิทยุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าท่ีอวัสดุไพ์พ์าและวิทยุ เข้น สายไพ์พ์า พ่ืวส์ สวิตข้ 
บัลลาสทํ เข็มชัดรัดสายไพ์ ปล๊ัก'ไพ์พ์า หลอดไฟพ์า ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 4,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท
•เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ‘ฟอมรถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์ของกองสาธารณสุข ๗น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
หัวเทียน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๗น พิสํมถ่ายรุป พู่กัน สี ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ



านพิพิมพ์: 26/7/2561 13:25:33 หน้า : 49/82
วัสดฺคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดฺคอมพิวเตอร์ ๗น แปีนพิมพ์ เม้าสํ หมีกพิมพ์ น้ํายาลัางไดรฬ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ค่าสาจาวถฟโภค รวม 113,260 บาท
ค่าไพ์พ์า จำนวน 90,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไพ์พ์า โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 4,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์โทรสารท่ีใช่ัในการติดต่อราชกาว เบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ค่าบริการส่ือลาวและโทรคมนาคม จำนวน 19,260 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ( เ ผ ! ธ ! )  
และค่าส่ือสารอ่ืน ๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา 
ช่ังบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดช่ันเก่ียวกับกาวใช้บริการ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ

งานศฺนย์บริการสาจารณสุข รวม 2,475,880 บาท
งบบฺคลากร รวม 727,080 บาท

เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 727,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 607,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯจำนวน 2 
อัตรา ให้กับ ตำแหน่งพยาบาลวิชาช้พและนักวิชาการสาธารณสุข 

■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138ลว
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เงินเพื่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองช้พชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138 ลว 
.30 จ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพ่ือจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยฺด ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

รวม 1,748,800 มาท
รวม 1,000 บาท

จำนวน 1,000 บาท
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ค่า'ใ'๙สอย รวม
รายจ่ายเพี่อ'ไหได้มาที่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 คน 
เป็นเงิน 104,400 บาท
- แผนฯ 2561 -  2564 หน้า 137 โครงการที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าจ้างเหมาผฺนำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบีค จำนวน
ค่าจ้างเหมาผุ้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค จำนวน 2 คน 
เป็นเงิน 86,400 บาท แผน ฯ2561 -2564  หน้า 1 4 5 โครงการที่ 12 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

รายจ่ายเพื่อให้ไต้มาที่งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชากาว 
ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ 
ท่ีเทศบาลจัดทำ ค่าวะวางบรรทฺกส์งของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าจดทะเบียน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 
เข้น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จำเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1,494,800 บาท

104,400 นาท

86,400 นาท

94,000 นาท

70,000 นาท

โครงการปองกันและควบคมโรคไข้เสือดออก จำนวน
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมปองกันและควบศูมโรคไข้เสือดออก 
แก่แกนนำต้านสุขภาพและประชาชนที่วไป ในเขตเทศบาลตำบล 
โนนลุง เข้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
■เป็นไป่ตาม แผนฯ 2561-2564 หนา 145 โครงการที่ 9 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการป้องกันและควบศูมโรคไข้หวัดนก จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและควฺบดุมโรค 
ไข้หวัดนก แก่แกนนำต้านสุขภาพและประชาชนที่วไปุ่ในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสง เข้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 

•เป ็นไป ่ตามแผนฯ2561 -2564  หนา 1 4 5 โครงการที่ 10 
•เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการเฝึาระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขป้า จำนวน
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเฝึาระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขป้า 
แก่แกนนำต้านสุขภาพและประชาชนที่วไปในเขตเทศบาลตำบลโนนลุง 
เข้น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
■เป็นไปตามแผนฯ2561 - 2 5 6 4 หน้า 1 4 4 โครงการท ี่8 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการเฝึาระวังและป้องกันโรคเอดส์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรฺแก่นักเรียนในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสง เข้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างแ"ละเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
■เป็นไป่ตามแผนฯ2561-2564 หน้า 1 3 4 โครงการที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

80,000 นาท

50,000 นาท

80,000 นาท

60,000 บาท
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โครงการส่งเสริมดุณภาพช้วิตผ้สฺงอายุ จำนวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมดุณ,ภาพช้วิตผ้สุงอายุ แก่ผู้สงอายุ 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสฺง ๗น ค่าอาหาร ค่าอาหาร"ว่างและเคร"องด่ืม 
ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น'ใน 
โครงการ
•เป ็นไปตามแผนฯ2561 -2564  หน้า 1 4 5 โครงการท ี่!1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการสฺขภาพในโรงเรียน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสฺขภาพในโรงเรียน เช้น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
•เป ็นไปตามแผ่นฯ2561 - 2564หน้า 1 4 3 โครงการที่2
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการให้ความรุ้ป็องกันและข่วยเหลีอเด็กจมน้า จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ป็องกันและช้วยเหลีอ 
เด็กจมน้า ๗'น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวิทยากร ฯลฯ 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
•เป็นไป่ตามแผนฯ 2561-2564 หน้า 143 โครงการที่ 3 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการอบรมกล'มเสี่ยง จำนวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลู่มเสี่ยง เช้นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุค่าใช้สอย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
•เป็นไปตาม แผนฯ 2561-2564 หน้า 144 โครงการที่ 7 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบำรฺงรักษาและข่อมแซม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบคคลภายนอกทำการ หรือข่อมแซม 
ทรัพย์สินและจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอื่น 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

600,000 นๆ น

50,000 นๆท

90,000 นๆ ห

100,000 นๅท

30,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดข่ี[อวัสดุสำนักงาน เช้น โต๊ะต่าง  ๆเก้าอ้ีต่าง  ๆ
ตต่าง  ๆกระดาษ หมีก ด่ืนสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุไฟทำและวิทยุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดข่ี[อวัสดุไฟทำและวิทยุ เช้น พ่ืวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ 
เทปพันสายไฟทำ สายไฟ่ทำ ปล๊ักไฟทำ สวิตข่ไฟทำ หลอดไฟทำ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดข่ี[อวัสดุงานบ้านงานครัว ๗น แปรง ไม้กวาด 
เข่ง ม้ง ผ้าปฺท่ืนอน ผ้าห่ม ผ่าปุโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม น้าจีด มีด 
กระติกน้าร้อัน กระติกน้าแข็ง กระทะไฟทำ หม้อไฟทำ กังแก๊สฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดๆ ?อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เข่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตล่ับลูกบิน น้ามันเบรกหัวเทียน ไขควง ฯลฯรวมถึงการข่อมแซมวัสดุด้วย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ (เ)

รวม 93,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท

จำนวน 2,000 บาท
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดๆ!อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๗น ปุยเคมี 
กำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ ผ้าพันแผล วัค1สิน ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดริ!อวัสดุการเกษตร ๗นพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
ยากำจัดศัตรฺพีซ ปุย ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดริ!อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๗น กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พู่กัน และสี พื่ลม เมผโมรี่การ์ด พิล์มสไลด์ รฺปสิ หริอ 
ขาวดำท่ีได้"จากล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบฯ

จำนวน 2,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดริ?อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อผล ตลับผงหมีกสำหรับพิมพ์ กระดาษต่อเนื่องสายํเคเบิล
เม้าส่ ฯลฯ รวม"ถีงการ1ข้อมแซมวัสดุด้วย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าสาธารณุปโภค รวม 160,000 บาท
ค่าไพ์พัา จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไพ์พ์า โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
ค่านื่าประปา ค่านื่าบาดาล จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านื่าประปา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์โทรสารที่ใข้ในการติดต่อราชการ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนีต (เผ7 ธเร ์เฝธ!) 
และค่าสื่อสาวอื่น ๆและให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพอใหัได้มา
ริ!งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขี้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 845,360 บาท

งบบฺคลากร รวม 735,360 บาท
เงินเด้อน (ฝายประจำ) รวม 735,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 717,360 บาท

■สำหรับจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง
หัวหน้าฝายสังคมสงเคราะห์,นักพัฒนาชุมชนเป็นไปตามหนังสือสำนัก 
งาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138 ลว.30 ธ.ค.2558เป๋นไปตาม
แผนอัตรากำลัง 3 บี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เทศบาลตำบลโนน 
สูง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

-ส่าหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝายส่งเสริมฯ 
เป ็นไปต าม ห น ังส ือ สำนักง า น  กจ .กท .ก.อบ ต .ท ี่ มท  0809.2/1138 ล า .30 
ธ.ค.2558เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปิงบประมาณพ.ศ.2561- 

2563 เทศบาลตำบลโนนสูง
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งฆดำเนินงาน รวม

ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยฺด 
ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนซงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช่(สอย รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปวาชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช 
อาณาจักร ๗นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พักและค่าใข้จ่าย 
อื่นๆที่จ่าเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน'ชฺมซน จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ด่าง ๆ 
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ่งุถิ่น 4 บิ 
(พ .ศ2561-2564) เพิ่มเติมหรีอเปลี่ยนแปลง คร ั้งท ี่4/2561 
หน้าที่12 ลำดับที่1 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวิทยากรั ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
■เป็นไป่ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรึอเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่12 ลำดับที่2 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

แผนงานเคหะและชมชน
งานไฟพัาถนน รวม

งบบุคลากร รวม
เงันเคอน (ฝายประจำ) รวม
เงินเดือนพนักงาน จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกอง 
ข้าง จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝายโยธา 1นายข้างโยธา 
นายข้างข้างไฟฬา,สถาปนิก
-เปีนไปตามหนังสอสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

110,000 บาท

5.000 บาท

5.000 บาท

105,000 บาท

5,000 บๅท

50,000 บๅท

50,000 ๅค

7,931,960 บาท

4.715.160 บาท

4.715.160 บาท

1,197,360 บาท
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝายการโยธา เดีอน 
ละ 1,500 บาท
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป ีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง

ค่าจ้างลุกจ้างประจำ จำนวน 2,050,560 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลุกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองปางเป็นไปตาม 
หนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/0138 ลว.30 ธ.ค 
.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง จำนวน 8 อัตรา

เงินเพ่ิมต่าง ขๆองลุกจ้างประจำ จำนวน 38,880 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มตำงๆ ของลุกจ้างประจำ
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/0138 ลว
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปืงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,290,360 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานในกองปาง จำนวน 11 
อัตรา

•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/0138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป ีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง’!เพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่วไป 
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/0138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง

งบดำเน้นงาน รวม

ค่าตอบแทน รวม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาของ พนักงาน 
เทศบาลและลุกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยฺดราชการ 
ในกรณีเร่งด่ว้น โดยเบกจ่ายตามระเบียบฯ

เงินปวยเหลือการศึกษาบฺตร จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นเงินปวยเหลือการศึกษาบฺตร โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2,891,000 บาท 

170,000 บาท

8 0 ,0 0 0  บาท

90 ,0 00  บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร 
เข้น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเข้,าท่ีพัก และค่ายานพาหนะ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและข้อมแซม จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าปารงรักษาหรีอข้อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆเข้น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ โทรศัพท์ พัดลม โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ  ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดสำนักงานใช้ในกองข้าง เข้น ดินสอ กระดาษ 
หมีก ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เข้อก 
กาว แพ์ม น้ายาลบกระดาษไข กระดาษถ่าย แบบพิมพ์เขียว กระดาษถ่าย เอกสาร แอมโมเนีย เข็มหมฺด กระดาษไขเขียนแบบ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฃ่ึ[อวัสดุและอุปกรณ์ไฟพ์า เข้น 
สายไฟฟ้า ดวงโคมพ์ลุออเรสเซนต์ บาลาท สตาร์ทเตอร์ พิวส์ เข็มขัด 
รัดสายไฟฬา ปล๊ักไฟ'ฟ้า สวิทข้ไฟฟ้า เทปพันสายไฟพ์า หลอดไฟ 
ไขควง ฆ้อน คีม และอ่ืน  ๆท่ีจำเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุก่อสร้าง
สำหรับจ่ายในการจัดบ้ือวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างและข้อมแซมบำรุง 
รักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทรัพย์สินอ่ืน  ๆ เข้น ดินลุกรัง 
หินคลุก หินย่อย ดิน ท่อ ยางแอสพิลท์ เหล็กต่างๆ  ไม้ต่างๆ  น่ืามันทาไม้ 
ทินเนอร์ สี บุ!นขีเมนต์ บุ!นขาว ทราย อิฐ หรีอขีเมนต์บล๊อก กระเบ้ือง 
สังกะสี เหล็กเส้น ลวดหันาม เคร่ืองวัดระยะขนาดเล็ก สว่าน ค้อน 
คีม แชลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ และวัสดุอ่ืน  ๆ
เป็นต้น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองข้าง เป็นค่าอะไหล่ 
และอุปกรณ์ต่าง  ๆของรถยนต์และรถจักรยานยนต์และวัสดุอ่ืน  ๆ
ท่ีจำเป็น เข้น แบตเตอร่ี ยางนอกยางใน สายไมล เพลา ตลับลุกปีน 
น้ํามันเบรค หัวเทียน เบาะ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุเบ้ือเพลิงและหล่อล่ืน
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบ้ือฺน้ามันเบ้ือเพลิงและหล่อล่ืนใช้กับ 
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล เข้น น้ามันดีเซลน้ามันก้าด น้ามันเบนขีน 
น้ามันเตา ถ่าน พิน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเคร่ือง ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
สำหรับจ่ายเป็นค่าบ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใช้ในกาวปฏิบัติงานไฟฬา และถนน เข้น หมวก เส้ีอ ฤงมึอ รองเท้า กางเกงฯลฯ "โดยเบิกจ่าย 
ตามระเบียบฯ

วันทีฟิมฝ:26/7/2561 13:25:33

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

550.000 บาท

50.000 บาท

500.000 บาท

2,141,000 บาท

10.000 บาท

1,000,000 บาท

600.000 บาท

80.000 บาท

400.000 บาท

20.000 บาท
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วัสดุสำรวจ จำนวน 11,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ บันไดอลฺมิเนียม บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
วัสดุอ่ืน จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าฃ่ี[อแผงก้ันจราจร สำหรับงานช้อมถนนและวัสดุอ่ืน ท่ีจำเป็น ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ค่าสาธารณฺปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟพัา จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่าขเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแลไฟฬาสาธารณะที่ใช้เกินตาม 
ใบแจ้งหนี้ที่การไฟฬาแจ้งมายังเทศบาลและจ่ายเป็นค่าไฟฬา นำพุ 
ชุมชนบัว 2 1สวนเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (สระโนนนา,
สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม 1 สวนสาธารณะโนนหมัน)
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

จัดๆ!อรถจักรยานยนต์ จำนวน 40,800 บๅท

สำหรับๆ!อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ขิเช้ แบบเกียร์ธรรมดา 
จำนวน 1 คัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561-2564)1พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 หน้าที่ 33 
โครงการที่ 15 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 285,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 285,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราขการ

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตํ่าและติดตั้งดวงโคมไฟพัาสาธารณะ จำนวน 75,000 บๅท
ถนนเกษตร ซอย 1

1. บ ักเสาคอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น
2. พาดสายอลุมิเนียมเปลีอย ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 80 เมตร 
จำนวน 1 เส้น
3. พาดสายอลุมิเนียมหุ้มฉนวน ^โ /0  ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 80 เมตร จำนวน 1 เส้น
4. พาดลายอลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.
ระยะทาง 80 เมตร จำนวน 1 เส้น
5. ติดดวงโคม ขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรีอเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่ 28 โครงการที่ 2 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
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โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ําและติดต้ังดวงโคมไฟพัาสาธารณะ จำนวน 90,000 บาท
ถนนบ้านบัว แยกสาธารณะบ้าน ร.ต.ไพรัตน์ เทียบชัยฦมิ

1 .ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น
2. พาดสายอลุมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 80 เมตร 
จำนวน 1 เส้นํ
3. พาดสายอลฺมิเนียมหัมฉนวน 9^0  ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 80 เมตร จำนวน 1 เส้น
4. พาดสายอลุมิเนียมท้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.
ระยะทาง 80 เมตร จำนวน 1 เส้น
5. ติดดวงโคม ขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
•เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น4ปั 
(พ.ศ.2561-2564)เพมเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่ 29 โครงการที่ 3 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงตํ่าและติดตั้งดวงโคมไฟพัาสาธารณะ จำนวน 120,000 บาท
ถนนประขาอทีศ 3 ทางไปบ่อขยะ

1. ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน6 ต้น
2. พาดสายอลุมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 600 เมตร 
จำนวน 1 เส้น่
3. พาดสายอลุมิเนียมหัมฉนวน เ ^ อ  ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 600 เมตร จานวน 1 เส้น
4. พาดสายอลฺมิเนียมท้มฉนวน เ ^ อ  ขนาด 25 ต.มม.
ระยะทาง 600 เมตร จานวน 1 เส้น
5. ติดดวงโคม ขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 5 ชุด
•เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปิ 
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่ 27 โครงการที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

งานสวนสาธารณะ รวม 1,781,080 บาท
งบบุคลากร รวม 622,080 บาท

เงินเคอน (ฝายประจำ) รวม 622,080 บาท
ค่าจ้างลุกจ้างประจำ จำนวน 484,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลฺกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองฟาง จำนวน 2 
อัตรา

•เป็นไปตามหนังสีอสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/วๆ38 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 บิ บิงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสฺง

เงินเพ่ิมต่าง ขๆองลุกจ้างประจำ จำนวน 17,280 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ  ของลุกจ้างประจำ
•เป็นไปตามหนังสีอสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี บิงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปทีปฏิบัติงานในกองชั่าง จำนวน 1 
อัตรา

•เป็นไปตามหนังสึอสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที ผท 08 09.27ว138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองขีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
•เป็นไปตามหนังสีอสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที มท 0809.2^138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

งบดำเนันงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงาน 
เทศบาลและลุกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรีอวันหยดราชการ 
ในกรณีเร่งด่วน โดยเบกจ่ายตามระเบียบฯ

เงินชั่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นเงินชั่วยเหลือกาวศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลุกจ้างทีปฏิบัติงานในกองชั่าง ทีมีสิทธี๋ได้รับการชั่วยเหลือ 
ตามระเบียบ ฯ

ค่าใข้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชั่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชั่งบริการ จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสีอราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้องถิ่น 
หนังสีอเทศาภิบาล หนังสีอพิมพ์ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่าเย็บ 
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ ทีเทศบาล 
จัดทำ ค่าระวางบรรทกสิ่งของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน 
ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานโครงกาว 
ก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำการ 
หรือชั่อมแซมทรัพย์สิน หรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ ทีจำเป็นในการปฏิบัติงาน 
โครงการจ้างเหมาผฺดุแลสวนสาธารณะสระบัว 1สวนสาธารณะหนองกลด 
และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๕ พรรษาสระโนนนา 
หรือจ้างเหมาอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าปารฺงรักษาและชั่อมแซม จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรีอชั่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เชั่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
โทรศัพท์ พัดลม โต่ะเก้าอื่ทำงาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1 0 8 ,0 0 0  บาท

12 .000  บาท

1,159,000 บาท

45.000 บาท

2 0 .0 0 0  บาท

2 5 .0 0 0  บาท

512.000 บาท

492.000 บๅท

20 ,000  บาท
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ค่าวัสดุ รวม 582,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง

สำหร้บจ่าชในการจัดฟ้อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างและ1ค่อมแซมปารฺง 
รักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทรัพย์สินอื่น ๆ ๗น ดินลุกรัง หิน 
คลุก

จำนวน 100,000 บาท

หินย่อย ดิน ท่อ ยางแอสพัลท' เหล็กต่าง ๆ ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ 
ทินเนอร' สี ปฺนช้เมนต' ปฺนขาว ทราย อิฐ่ หรึอช้เมนต์บล้อก กระเบึอง 
สังกะสี เหล็กเส้น ลวดหนาม เครื่องวัด ระยะขนาดเล็ก สว่าน ค้อน 
คีม แซลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ และวัสดุอื่น ๆ 
ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองฟ้าง เป็นค่าอะไหล่ 
และอปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์และวัสดุอื่น ๆ 
ที่จำเป็น เฟ้น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลุกปีน 
น้ามันเบาค หัวเทียน เบาะ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 20,000 บาท

วัสดุเฟ้อเพลิงและหล่อลื่น
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฟ้อน้ามันเฟ้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับ 
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล เฟ้น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนช้น 
น้ามันเตา ถ่าน พัน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่องฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 100,000 บาท

วัสดุการเกษตร
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองฟ้าง เฟ้น การจัดฟ้อปฺย 
ยากำจัดศัตรูพืช พันธ'พื่ข และวัสดุการเกษตรอย่างอื่น เพื่อใช้ตกแต่ง 
ปารงรักษาตนไม้ที่ปลุกตามถนนสายต่าง ๆ สวนสาธารณะและวัสดุอื่นๆ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 350,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
สำหรับจ่ายเป็นค่าฟ้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสวน 
สาธารณะ เฟ้น หมวก เส่ิอ ฤงมือ รองเท้า กางเกง ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 10,000 บาท

วัสดุสำรวจ

ส่าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เฟ้น บันไดอลุมืเนียม บันได้ไม้ไผ่ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 2,000 บาท

ค่าสาธารณุปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้าประปาที่เทศบาลติดตั้งไว้ที่ สวนสาธารณะ 
ในเขตเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 20,000 บาท

งานกำจัดขยะมฺลฝอยและส่ิงปฏิกุล รวม 10,911,520 บาท
งบบุคลากร รวม 5,028,120 บาท

เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 5,028,120 บาท
ค่าจ้างลุกจ้างประจำ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง'ให้แก่ลุกจ้างประจำกองสาธารณสฺฃและสิ่งแวด 
ล้อมจำนวน 7 อัตรา
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปิงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

จำนวน 1,719,600 บาท

เทศบาลตำบลโนนสฺง
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เงินเพ่ิมต่าง ขๆองลุกจ้างประจำ จำนวน 85,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบพิเศษลุกจ้างประจำ ผฺได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสูด 
ของอันดับ
•เป็นไปตามหนังสีอสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ ผท 0809.2/1138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,923,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็น 
เงิน 223,200 บาทและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 25 
อัตรา เป็นเงิน 2,700,000 บาท

•เป็นไปตามหนังสอสำนกงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/วๆ38 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปึงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เงินเพ่ิมต่าง ขๆองพนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองขั้พขั้วคราว พนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา 
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138 ลว 
.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราขการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงาน 
เทศบาลและลุกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราขการหรือวันหยฺดราชการ 
ในกรณีเร่งด่ว่น โดยเบกจ่ายตามระเบียบฯ

รวม 5,883,400 บาท
รวม 122,000 บาท

จำนวน 100,000 บาท

เงินขั้วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินขั้วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล 
ลุกจ้างประจำ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าไข่(สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาขั้งบริการ

จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย

•เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานที่ฝังกลบ 
ขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน เป็นเงิน 104,400บาท 
•แผนฯ2561 - 2 6 5 4 หน้า 137 โครงการที่ 2 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

จ้างเหมาบริการดูแลปอบำบัดน่าเสีย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลปอบำบัดนํ้าเสีย จำนวน 1 คน
เป็นเงิน 104,400บาท
•แผน ฯ 2561- 2564 หน้า 138 โครงการที่ 7
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

รวม 4,756,400 บาท

จำนวน 104,400 บาท

จำนวน 104,400 บาท



ใฟเฟ้มพ่ : 26/7/2561 13:25:33
ห!]ก: 61/82

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสุงเมีองสะอาดชุมชน 
น่าอยุ่ด ฺแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆตามถนนสายหลัก สาบรอง 
ในเขตเทศบาลทั้ง13 ชุมชน จำนวน 18 คน เป็นเงิน 1,879,200 บาท 
■แผนฯ2561 - 2 5 6 4  เพ ื่มเต ิม ฉบับที่ 1 ห น ้า ท ี่7 โครงการที่ 1 

โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสุงเมีองสะอาดชุมชนน่าอยุ่ จำนวน

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมฺลฝอย จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย 
เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล 
ทั้ง1 3 ชุมชน จำน วน1 1 ค่นเป็นเง ิน 1,148,400 บาท 
■ตามแผ่นพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 138 
ลำดับที่ 5 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาข้งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสีอพ ิมพ ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ 
ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับ หริอโครงการต่าง ๆ 
ท่ีเทศบาลจัดทำ ค่าระวางบรรทฺกสิ่งของต่าง ๆค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าจดทะเบียน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค,าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค,าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช 
อาณาจักร เข้น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พักและ 
ค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ที่จ่าเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพนํ้าบ่อบำบัดนํ้าเสีย จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพนํ้า และ 
ค่าใข้จ่ายอื่น ๆ ที่จ่าเป็นในโครงการ 
■เป็นไปตามแผ่นๆ 2561 - 2564หน้า 1 5 9 โครงการท ี่2 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เข้น ค่าวัสดุ ค่าใข้สอยและค่าใข้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ่าเป็น

■เป็นไปตามแผนฯ 2561 -2564หน้า 114 โครงการที่ 5 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการปลุกปารักษ์โลกเพื่อตัวเรา จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค,าใข้จ่ายในโครงการปลุกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา และ 
ค่าใข้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ่าเป็นในโครงการ 
■เป ็นไปตามแผ่นๆ2561 - 2564หน้า 1 5 8 โครงการที่ 5 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการเฝาระวังคณภาพนาบริโภค 11 จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้าบริโภค เข้น 
ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนํ้าและค่าใข้จายอื่นๆ ที่จ่าเป็นใน 
โครงการ

■เป็นไปตามแผนฯ 2561 - 2564หน้า 145 โครงการที่ 13 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1,879,200 บาท

1,148,400 บาท

500,000 บาท

70,000 บาท

30,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

60,000 บาท
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เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผ้าระวังคุณภาพนำลำเช้ยงไกรเข่น 
ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนำและค่าใช้จายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ 
■เป็นไปตามแผนฯ 2561 - 2564หน้า 157 โครงการที่ 4 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมฺลฝอย จำนวน 50,000 บาท
เพ่ีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรุ ส่งเสริม การคัดแยก 
แก่แกนนำชุมชน แกนน้าด้านลุขภาพและประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสฺง เข่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ 
■ เป็นไปตาม แผนฯ 2561 - 2564 หน้า160 โครงการท่ี 1 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการส่งเสริมการจัดการนำเสียอย่างง่ายในครัวเริอน จำนวน 50,000 บาท

- เพ่ีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการจัดการนำเสีย 
อย่างง่ายในครัวเรีอนแก่แกนน้าชุมชน แกนนำด้านสฺขภาพและประชาชน ท่ัวไปในเขตเทศบาลตำบลโนนสฺง ๗นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ือง 
ด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุค่าใชสอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นใน 
โครงการ
■ เป็นไปตามแผนฯ 2561 - 2564 หน้า159 โครงการท่ี 1 
■ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ็กอบรม 
และการเข้ารับกาวฝ็กอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แก่อาสาสมัค”รพิทักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ประจำหมุ่บ้านและประชาชนท่ัวไป เช้น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจ่าเป็นในโครงการ
■ เป็นไปตามแผนฯ2561 - 2564หน้า157 โครงการท่ี 2 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการเม้าระวังคุณภาพนำลำเข็ยงไกว จำนวน 10,000 บๅท

ค่าบำรุงรักษาและข่อมแซม
เพ่ีอจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหริอช้อมแซมทรัพย์สินด่าง  ๆ ๗น 
รถยนต์ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 600,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,005,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว

เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๗น แปรง ไม้กวาด 
เข่ง มุ้ง ผ้าปฺท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าปฺโด้ะถ้วย ชาม ช้อนส้อม นำจิต มีด 
กระติกนำร้อ้น กระติกนำแข็ง"กระทะไฟพิา หม้อไฟฬา ถังแก๊ส ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุก่อสร้าง เข่น ไม้ต่างๆ  นำมันทาไม้
ทินเนอร' สี แปรงทาสี ปฺนข็เมนต'ทราย อิธ กระเบ้ือง สังกะสี ตะปุ ค้อน
คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สว่าน เลีอย เหล็กเส้น ฯลฯ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 60,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เข่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ลายไมล์ เพลา ตลับลุกบิน นำมันเบรกหัวเทียน ไขควง ฯลฯ รวมถึงการข่อมแซมวัสดุ้ด้วย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 50,000 บาท

วัสดุเข้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 500,000 บาท
เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจัดข้อนำมันเข้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง  ๆ เช้น นำมันเบนช้น นำมันโชล่า ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อเคมีภัณฑ์ เข้น ทรายอะเบท เคมีกำจัดยฺง และ แมลงต่างๆ  น้ายากำจัดปลวกหรือบ้องกันปลวกหรือยฺงหรือแมลงสาบ 
หรือหนู ถุงมีอแพทย์ผ้าพันแผล สายยาง หลอดแก้ว เข็มฉีดยา กระบอก ฉีดยาวัคข้นบ้องกันโรคต่าง  ๆ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อวัสดุการเกษตรด่าง  ๆ เข้น พันธ/พีช 
วัสดุเพาะข้า ฯลฯ ให้แก่ชุมชนท้ัง 13 ชุมชนและอ่ืน  ๆโดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เข่น กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสิ พัล์ม เมมโมร่ีการ์ด พัล่มสไลด์รุปสี 
หรือขาวดำท่ีได้จัากการล้าง อัด ขยาย ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือใข้ในการปฏิบัติงาน 
ไฟฬาและถนน เข่น หมวก เส้ีอ ฤงมีอ รองเท้า กางเกง ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

งานบำบัดน้าเสิย รวม 4,036,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,036,000 บาท

ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,036,000 บาท
ค่าก่อสร้างสงสาธารณฺปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนาย จำนวน 278,000 บาท
สมจิ เอสัน!,ทียะ ถีงบ้าน นางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2

ก่อสร้างรางระบายน้า ความยาวรวม 100 เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปิ 
(พ.ศ.2561-2564)เพื่ม ุเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 25 โครงการที่ 15
ตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย6 จากแยกถนน จำนวน 165,000 บาท
สาธารณะถึงบ้านตาบัว ชุมชนโนนหมัน

ก่อสร้างรางระบายน้า ความยาวรวม 60 เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพมเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 25 โครงการที่ 16
ตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/'ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ถนนเลี่ยงเมีองจากแยกซอยเข้าอ่ข้างหมีถึงบ้าน จำนวน 593,000 บาท
นายสนั่น ชุกลาง ชุมชนบัว 2

ก่อสร้างรางวะบายน้าความยาวรวม 215 เมตร พร้อมส่วนประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพื่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 
หน้าท่ี 24 โครงการที่ 14
ตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ค่ำ
ลงวันท่ี 6 มิฤนายน 2561
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ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.จากถนนแสนสขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนลุง จำนวน 1,970,000 บๅท 
ถึงถนนพัฒนาร หน้าการประปาส่วนภุมิภาคโนนสุง ชุมชนแสนสุข

วางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร รวมความยาว 
ประมาณ 455 เมตรพร้อมส่วนประกอบ(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปิ
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 หน้าที่ 23
ครงการที่ 12
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย 16 ชุมขนโนนลุง จำนวน 810,000 บาท
ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าชุนย'กลาง 0.60 เมตร รวม 
ความยาวประมาณ 253 เมตร พร้อมส่วนประกอบ โดยดำเนินการ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
•เป็น'ไปตามแผน'พัฒนา'ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564)เพ ิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 23 ไครงการ 
ท่ี 11

วางท่อระบายน้า คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่น จำนวน 220,000 บาท
กลาง ชุมขนบัว 2

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
รวมความยาวประมาณ 62 เมตร พร้อมส่วน"ประกอบ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
•เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ป็ 
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 24 โครงการที่ 13
ตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.21'ว 3028 
ลงวันท่ี 6 มิฦนายน 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขมชน
งานบริหารท่ีวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 746,360 บาท

งบบฺคลากร รวม 573,360 บาท
เงินเดอน (ฝายประจำ) รวม 573,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน

•สำหรับจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 1 อัตรา ตำแหน่ง 
ผุอำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นไปตามหนังสิอสำนักงาน 
กิจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138 ลว.30 ธ.ค.2558เป็นไ 
ปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปึงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนลุง

จำนวน 531,360 บาท

เงินประจำตำแหน่ง
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
เป็นไปตามหนังสิอสำนักงาน กจ.กท่.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/1138 
ลว.30 ธ.ค.2558เบ้นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ป็งบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 เทศบาลตำบลโนนลุง

จำนวน 42,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และ 
วันหยฺดในกรณีจำเป็น และเร่งด่วน ข็งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จำนวน 5,000 บาท



หน้า : 65/82
ค่าใช้สอย 1ๆม  35,000 บาท
รายจ่ายเพ่ีอให้ได้มาข้งบริการ

รายจ่ายเพ่ีอให้ได้มาข้งบริการ จำนวน 5,000 บาท
•สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า 
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหริอโครงการต่างๆ  ท่ีเทศบาล 
จัดทำค่าระวางบรรทฺกส่ิงของต่างๆ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน จ่าย 
เป็นค่าจ้างเหมาบริการหริอค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ีนๆ
ค่าใข้จ่ายใ,นการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก 
ราชอาณาจักร ๗นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วันทีพํมฬ: 26/7/2561 13:25:33

ค่าบำรุงรักษาและข้อมแซม จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรีอข้อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เข้น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองปรับอากาศ ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง อ่ืนๆ เท่าท่ีจำเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

ค่าวัสดุ รวม 78,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

•สำหรับจัดข้อวัสดุสำนักงาน เข้น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 
บรรทัด ยางลบฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุไพ์ฬาและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
•สำหรับจัดข้อวัสดุไพ์พ์าและวิทยุ เข้น ฟ็วส์เข็มขัดรัดสายไพ์ฬา เทปพัน 

สายไฟพัา สายไพ์พ์า โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เข้น แปรง ไม้กวาด 
เข่ง มุ้ง ผ้าปฺท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าปุโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนสอมน่ืาจีด มีด 
กระดิกน่ืาร้อัน กระดิกน่ืาแข็ง"กระทะไพ์พ์า หม้อไฟพ์า ถังแก๊สฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดข้อวัสดุก่อสร้าง เข้นไม้ต่างๆ  น้ํามันทาไม้ ท่ีนเนอร์ สิ แปรงทาสีปนขัเมนต์ ทราย อิฐ กระเบ้ีอง ลังกะส ตะปฺค้อน คีม ชะแลง 
จอบ เสียม ส่ิว้ ขวาน สว่านเล่ือย เหล็กเส้นฯลฯ โดยเบิก"จ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท
สำหรับจัดข้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเข้น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 
สายไมล์เพลา ตลับลุกบิน น่ืามันเบรก หัวเทียน ไขควงฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุเข้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ํามันเข้อเพลิงและหล่อล่ืนใช้กับรถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 
อ่ืนๆ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าข้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เข้นอุปกรณ์บันทีกข้อมฺล 
เทปบันท่ีกช้อมฺล ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพ่ีมพ์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบ้ีล เมาส์ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ



ว้นทีพิมพ์:26/7/2561 13:25:33 มน้า: 66/82
ค่าสาธารณฺปโภค รวม
ค่าไฟพัา จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฬา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าน่าประปา ค่าน่าบาดาล จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่านำประปา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานหน่วยราชการอื่นๆ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

งานส่งเสริมและสนับสนฺนความเข้มแข็งชุมชน รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม
เงินเดือนพนักงาน จำนวน

สำหรับจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเป็นไปตาม 
หนังสึอสำนักงาน กจ.กท.ก.อบต.ทมท 0809.2/1138 
ลว.รอ ธ.ค.255รเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 บิ บิงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 เทศบาลตำบลโนนสฺง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน 
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 08อ ่9.2/ว138 
ลว.30 ธ.ค.2558เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 บิ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563 เทศบาลตำบลโนนสูง

งบตำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนกาวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด 
ในกรณีจำเป็น และเร่งต่วน ข็งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใข้สอย รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะวายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใข้จ่ายโครงการรณรงค์การแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการฝืกอบรม๗น อาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดฺอุปกรณีต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพั่ฒนาขอุงองคกรปกครองส่วนท้องกี่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายฺในฺการเดินทางไปราชการในและนอก 
ราชอาณาจักร ๗นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า๗าที่พัก 
และค่าใข้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

55.000 บาท
20 .0 00  บาท

30 ,000  บาท

5 ,000  บาท

1,725,600 บาท
585.600 บาท
585.600 บาท
5 67 .6 0 0  บาท

18 ,000  บาท

1,140,000 บาท
5.000 มาท
5 .000  บาท
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30,000 บาท

5,000 บาท



สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน'ใหแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ทำงาน'ใน'ใ}'วง 
ปิดภาคเรียน
•เป็นไชตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการปลุกปาและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อาหารและเครีองดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพั่ฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรีอ เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน ้าท ี่!7 ลำดับที่1 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม๗ น อาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพิ่ฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4/2561 
หน้าที่14 ลำดับที่1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุม'ชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะ จำนวน
กรรมการชุมขน และทัศนศึกษาดุงาน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช้น อาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพั่ฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้เช้าอบรมค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพั่ฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่11 ลำดับที่1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการแม่ตัวอย่าง จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช้นค่าจ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง 
ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติฤณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช้พ เยาวชน ประซาซน และผู้สุงอายุ จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช้น อาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น 
•เป็นไปตามแผนพั่ฒนาขอุงองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 บิ 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

26/7/2561 13:25:33
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน จำนวน
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200,000 บาท

50,000 บาท

65,000 บาท

600,000 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

80,000 บาท
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โครงการอบุรักษ์พันชุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราซสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สข)

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดฺ อาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร ค่าวัสดฺอปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น
■เป็นไปตามแผนพั่ฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพื่มเดิมหรือ เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561
หน้าท่ี 10 ลำดับที่1
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวน 50,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,170,400 บาท
งบบุคลากร รวม 278,400 บาท

เงินเด็อน (ฝายประจำ) รวม 278,400 บาท
ค่าจ้างลุกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลุกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง 
นักสันทนาการ
■เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 
ลว.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

จำนวน 278,400 บาท

งบตำเนินงาน รวม 892,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผุ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกี่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบคัดเสือกเพื่อ 
แต่งตั๋งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้น และ 
ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ

จำนวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ

จำนวน 2,000 บาท

และในวันหยดในกรณีจำเป็น และเร่งด่วน ช้งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เข้น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเข้าที่พัก และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆที่จำเป็น
-ระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องกี่น (ฉบับที่ร) พ.ศ. 2559
■เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ. 2557
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เพี่อจ่ายเป็นค่าใขัจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬากล่ม 
ชฺมชนสัมพันธ์ เข่น ค่าเข่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 
คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำปายข่อหรือทีมผุ้เข้าร่วม 
แข่งขัน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือัของรางวัล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามแผนพฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องอื่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬากล่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน
เพี่อจ่ายเป็นค่าใขัจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน กีฬากล่ม 
โรงเรียนเข่น ค่าเข่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจั่าหน้าที่จัดการแข่งขัน 
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป็ายข่อหรือทีมผู้เข้าร่วม 
แข่งขัน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ"รางวัล 
เงินหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องอื่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 4

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องอื่นแห่งประเทศไทย จำนวน 
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขังชนะเลิศระดับประเทศ

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เข่น ค่าชดกีฬา ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใข่แอลกอฮอล์ ค่าอุปกรณ์ 
กีฬา
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมระหว่างกาวฝีกช้อม ค่าเข่าต่างๆ 
ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องอื่น 4 ปี 
(พ .ศ .2561-2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 3
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาซน จำนวน

เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
และประชาชน เข่น ค่าเข่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบ แทนเจ้าหนาที่จัดการแข่งขัน 
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายข่อหรือทีมผู้เช้าร่วมแข่ง 
ขัน
ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้ 
จ่าย
อ่ืน ๆ ที่’จำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องอื่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 1
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการแข่งขันกีฬากล'มชฺมชนสัมพันธ์ จำนวน 150,000 บๅท

100,000 บๆค

300,000 บๅท

300,000 บๅท



านท่ํฟ้มพ่ : 26/7/2561 13:25:33 หป้า: 70/82
งานศาสนาวัฒนธรรมท้&งก่ีน รวม 1,325,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 1,325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,325,000 บาท
วายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงกาวจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 400,000 บาท

เพ่ีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ๗น ค่าจัดข่ี[อ 
อุปกรณ' ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการประกวด 
แข่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ีม ค่าน้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเข่าต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจำเป็นและ 
เก่ียวช้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องกี่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)^ หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต' จำนวน 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เข่น ค่าจัดช้อ 
อุปกรณ' ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด 
แข่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเข่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและ 
เกี่ยวช้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค'กรปกครองส่วนท้องกี่น 4 บิ 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการจัดงานวันข้ีนปิใหม่ จำนวน 15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เข่น ค่าจัด 
ข็อ อุปกรณ'ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ 
ประกวด แข่งขัน คาอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้า
แข็ง ค่าเงินรางวัลค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ กาวแสดง ค่า 
ใช้จ่ายในการโฆษณาประซาสัมพันธ์ ค่าเข่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี 
จำเป็นและเกี่ยวช้องใน การจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาชององค'กรปกครองส่วนท้องกี่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 4
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เข่น ค่าจัด 
4เอ อุปกรณ' ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวด แข่งขัน คาอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้า
แข็ง ค่าเงินรางวัล
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณา
ประซาสัมพันธ์ ค่าเข่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวช้อง 
ใน การจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องกี่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 9
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ
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สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช้น ค่าจัดข่ี!อ 
อปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด 
แข่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเข่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและ 
เกี่ยวช้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 1
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

โครงการหยฺดเหล้าเช้าพรรษา จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เข่น ค่าจัดช้อ 
อุปกรณ์ ค่าวัสด1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด 
แข่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่านาแข็ง ค่าเงินรางวัล 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเข่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและ 
เกี่ยวช้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 5
โดยเบิกจ่ายตามระเบยบฯ

แผนงานอตลาหกรรมและการโยธา

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน

งานบริหารท่ีวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม
งบบ,คลากร รวม

เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม
เงินเดือนพนักงาน จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองข่าง 
จำนวน 3 อัตรา ของผู้อำนวยการกองข่าง, หัวหน้าฝายแบบแผนและ 
ก่อสร้าง, เจ้าพนักงาน"ธุรการ
•เป็นไปตามหนังสือสำนกงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2^138 
ลว.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองข่าง เดือนละ 
3,500 บาท และหัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ 1,500 บาท 
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 
ลว.30 ธ.ค.2558
■เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

ค่าจ้างลุกจ้างประจำ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลุกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในกองข่าง ตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 
ลว.30 ธ.ค.2558
•เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
เทศบาลตำบลโนนสูง

500,000 ษๅม

10,000 ษๅท

2.913.800 บาท

1.419.000 บาท

1.419.000 บาท

1.087.800 บาท

60,000 บาท

271,200 บาท
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งบดำเนินงาน รวม

ค่าตอบแทน รวม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยฺดราชการ 
ในกรณีเร่งด่วน โดยเบกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่า๗าบ้าน จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่า๗าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานใน 
กองฝางที่มีสิทธเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

เงินฝวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นเงินฝวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ 
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกองฝาง ที่มีสิท!โใด้รับการฝายเหลือ

ค่าใฝสอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาที่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาที่งบริการ จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวาวสารหนังสือราชกิจจานฺเบกษา นิตยสารท้องถิ่น 
หนังสือเทศาภิบาล หนังสือพิมพ์ตลอดจนเอกสาวทางวิชาการ 
ค่าเย็บหนังลือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหวีอโครงการต่าง ๆ 
ท่ีเทศบาลจัดทำ ค่าระวางบรรบุกสิ่งของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าจดทะเบียน ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
งาน
โครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ทำการหรือฝอมแซมทรัพย์สิน หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำเป็นในการ 
ปฏิบัติงาน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
เฝน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเ'ฝาท่ีพัก ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบำรฺงรักษาและฝอมแซม จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรฺงรักษาฝอมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เฝน รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์เครื่องพิมพ์ดีด โตะ-เก้าอื่ทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ’ โทรทัศน์ พัดลม ตุ้เย็น ฯลฯ และค่าปารงรักษา 
ฝอมแซมครภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่น "ๆ  เฝน ประตุ หน้าต่าง 
กระเบี้องมุงหลังคา ฯลฯ ที่ฝารฺด 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าวัสด, รวม
วัสตุสำนักงาน จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสตุสำนักงานใข้ในกองฝาง เฝน ดินสอ กระดาษ หมีก 
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กวะดาษคาร์บอน กระดาษไข เขีอก กาว 
แพ์ม น์ายาลบกระดาษไข กระดาษถ่ายแบบพิมพ์เขียว กระดาษถ่าย 
เอกสาร
แอมโมเนีย เข็มหมฺด กระดาษไชเขียนแบบ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตาม 
ระเบียบฯ

1,436,400 บาท 

76,400 บาท

10,000 บาท

26,400 บาท

40 ,0 00  บาท

730.000 บาท

5 0 0 .0 0 0  บาท

30 ,0 00  บาท

200,000 บาท

600,000 บาท

40,000 บาท
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วัสดุ-งานบ้าน-งานครัว จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าฟ้อวัสดุงานบ้านงานครัวภายในสำนักงานกองใ]าง ๗น 
แปรง ไม้กรวด เข่ง ผงซักฟอก สบู่ สายยางนำ กระลอบปาน 
โซัเหลีก ถังขยะ นำยาดับกลิ่น ตะกร้าหรีอถังหรีอฤงพลาสติก ใส่เศษ 
ของ
หรือ'ขยะ ตะแกรงปึง ตะหลิว หม้อ โถข้าว เหยือก หลอดตุดพลาสติก 
ลุกเหม็น นำยาขัดโลหะ กระดาษเช็ดหน้าหรีอข่าระ กล่องใส่สบู่ 
กระบอกฉ๊ดยา ฆ่าแมลง ถังเก็บนำดื่ม ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบํ่ยบฯ 

วัสดุก่อสร้าง จำนวน
สำหรับจ่ายในการจัดฟ้อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างและซัอมแซมบำรุง 
รักษา
ถนน สะพาน ทางเท้าและทรัพย์สินอื่น ๆ เข่น ตินลกรัง 
หินคลุก หินย่อย ดิน ท่อ ยางแอสฟัลท์ เหล็กต่างๆ ไม้ต่างๆ นำมันทาไม้ 
ทินเนอร์ สี บู่นซัเมนต์ บู่น'ขาว ทราย อิฐ หริอขีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี เหลีกัเส้น ลฺวดห"นาม เครื่องวัดระยะขนาดเล็ก สว่าน ค้อน คีม 
แชลง จอบ เสียม ส่ิว ขวานกบไสไม้ เทปวัดระยะ และวัสด ุอ ื่นๆ 

เป็นต้น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองข่าง เป็นค่าอะไหล่ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข่น แบตเตอรี่ ยาง 
นอก ยางใน เข็มไมล์ เพลา ตลับลุกปีน นำมันเบรก หัวเทียน เบาะ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เข่น พิล์มถ่ายรูป ล้าง'พิล์ม 
แผ่นบ้าย หริอแผงติดป่ระกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุกั้น สิ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เข่น แผ่นหริอจานบันทึกข้อมูล
( □ เ ร ^ 6 7 7 6  6 1 0 ? ^  อ เรX , ฑ ธเฬ ุ0 พ \8 1 ธ  อเรเร ์)
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หริอแถบพมพ์ สำหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบื้ล ฯลฯ อุปกรณ์ 
เพิ่มเติม เข่น
หน่วยความจำ (อเ-แโ3) แผ่นวงจรอิเลีคโทรนิคสํ (อ/\1ร ์อ) ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าสาธารณุปโภค รวม
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าเข่าและค่าโทรศัพท์ในราชการกองข่าง 
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร (7 7 \อ ร เฒ 16) ค่าเทเลีท 

ซั (7 [ะ1 0 ()  ค่าวิทยฺติดตามตัว ค่าวิทยฺสอสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการใช้ระบบอนเตอร์เนัต (แผ่7 6 6 เผ่67) และค่าสื่อสารอื่นๆ 
และให้ความหมายรวมถีง ค่าใข้จ่ายเพื่อให้ไต้มาชงบริการตังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดฟ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 

เบิกจ่ายตามระเบียบฯ

10,000 บาท

500,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

40,000 บาท

30.000 บาท
6,000 บาท

24.000 บาท
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งบลงทฺน รวม 58,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,400 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดขี่อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 19,300 บๅท

สำหรับขี่[อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพักเซล 
จำนวน 1 ตัว
•เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม 
หรีอเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561) โครงการที่ 14 หน้าท 33 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดข่ีอเคร่ีองคอมพิวเตอร์ จำนวน 32,000 บๅท

จัดข่ีอเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เคร่ือง 
ฤณลักษณะพี้นฐาน
•มีหน่วยประมวลผลกลาง(0?บ ) ไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2 00โ6)
มีความเร็วสัญญาณนาพิกาพนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 0 แ 2  หรอดีกว่า 
จานวน 1 หนวย
- มีหน่วยความจาหลัก (แ /\เ\/!) ชนิด 0 อ แ 4  หรีอดิกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 0 8
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (แลโช อโเV©) ชนิด ร/ค ์โ /\ หรีอดิกว่า 
ขนาดความชุไม่น้อยกว่า 1 7 8  หรีอ ชนิด ร0แช ร!ล!© อโ!76 ขนาดความชุไม่น้อยกว่า 120 0 8  จำนวน 1 หน่วย
- มี อ V อ -แ พ  หรือดิกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีข้องเข้อมต่อระบบเครือข่าย (ผ©!ผ0โ^ เท!©โ!ลอ©)
แบบ 10/100/1000 8ลร6-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ข้อง
- มี'ข้องเข้อมต่อ (เท!©โ!ลอ©) แบบ บ ร 8 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ข้อง
- มีแป็นพิมพ์และเมาส์
•ม ีจอภาพ แบบแธอหร ือด ีกว ่าม ีออก !โลรโแอ!เอ  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 หน่วย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นส์ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 4/2561 โครงการที่ 12 หน้า 32

จัดข่ีอเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 7,100 บาท
•จัดขี่อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีก (แกเปอ! แท ่ท!อโ) สำหรับกระดาษ 
ขนาด /\3 จำนวน 1 เครื่อง 
คฺณลักษณะพิ่นฐาน
- ใข้เทคโนโลยีแบบพ่นหมีก (เทเป6!)
•มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ,200x1,200ท่เวI
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด /ฬ ่
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (เวเวโท) หรือ 10.2 ภาพต่อ'นาที (แว๓)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส่าหรับกระดาษขนาด /\4 ไม่น้อยกวา 
17 หน้าต่อนาที ((ว[ว๓ ) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (แวกา)
- มีข้องเข้อมต่อ (เท่!©โ!ลอ©) แบบ บ ร ร  2.0 หรอดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ข้อง
- มีถาดใส่กวะดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใฟ้ได้กับ /\3, 44, 1©!!©โ, แ©9ลเ และ 0บ ฺร !0๓ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพุมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 
หน้าท่ี 32 โครงการที่ 13
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ่ืนฐาน รวม

งบดำเนํนงาน ราม
ค่า'ไร่(สอย ราม
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาข็งบวิการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาข็งบวิการ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือราชกิจจานฺเบกษา นิตยสารท้องถ่ิน หนังสือเทศาภิบาล หนังสือพิมฬตลอดจนเอกสาร ทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรีอโครงการต่างๆ  
ท่ีเทคบาลจัดท้า ค่าระวางบรรบุกส่ิงของต่าง  ๆค่าธรรมเนียมต่าง  ๆค่าจดทะเบียน ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ เขยนแบบ ประมาณ 
ราคางานโครงการก่อสร้างต่างๆ  ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบวิการ 
บุคคลภายนอก ทำการหรือข้อมแซมทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาอ่ืน  ๆท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

3,129,000 บาท

60.000 บาท

15.000 บาท

5,000 บาท

รายจ่ายเท่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเข้น 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเข้าท่ีพัก ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและข้อมแซม จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาข้อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ เข้น รถยนต์ รถ 
จักรยานยนต์เคร่ืองพิมพ์ดีด โด้ะ เก้าอ้ีทำงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน ส่ิงก่อสร้าง 
ต่าง  ๆฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ”

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานใช้ในกองข้าง เข้น ดินสอ กระดาษ หมีก 
ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เข้อก 
กาว แพ์ม น่ายาลบกระดาษไข กระดาษถ่าย แบบพิมพ์เขียว กระดาษ 
ถ่ายเอกสาร แอมโมเนีย เข็มหมฺด กระดาษไขเขียนแบบ ฯลฯ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองข้าง เป็นค่าอะไหล่ 
และอุปกรณ์ต่าง  ๆของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้น แบตเตอร่ี 
ยางนอก ยางใน เข็มไมล'' เพลา ตลับลุกบิน น่ามันเบรก หัวเทียน 
เบาะ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

วัสดุฟเอเพลิงและหล่อล้ีน จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าน่ามันเข็อเพลิงและหล,อล้ีนใช้กับรถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน 
อ่ืนๆ  ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

5,000 บๅท

5 ,0 00  บาท

45.000 บาท

10 .000  บาท

5 ,000  บาท

30,000 บาท
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งบลงทฺน รวม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณฺปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย1 'ปวงบ้านนายสำราญ ซฺม'ชนบัว 3 จำนวน

ก่อสร้างถนน คลล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หวีอมีพี้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561-2564)1พิ่มเติมหวีอเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 7 โครงการที่21

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561

ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตรซอย 3 ขมขนบัว จำนวน
3

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพี้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมส่วน 

ประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
■เป็นไปดามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพํ่มเดิมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 19 โครงการที่4
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรซอย 1 ปวงสฺดชอยถีงเขตทางรถไฟ ซฺมขน จำนวน 
บัว 3

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 79 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพี้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพมเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 20 โครงการที่ 6
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาลซอย 2 ปวงแยกสาธารณะครุไก่คาร์แคร์ถีง จำนวน 
ถนนเลียบลำเปยงไกร ชฺมชนบัว 2

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพึนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร 
พร้อมส่วนประกอบ(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 6 4 ) เพ ิ่ผ เต ิม ห ร ือ เป ล ี่ย น แ ป ล ง  ค ร ั้งท ี่ 4 /2 5 6 1  
หน้าที่ 19 โครงการที่ 3
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.21ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถนายน 2561

3.069.000 บาท

3.069.000 บาท

32,000 บๅท

346,000 บๅท

225,000 บาท

550,000 บาท
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ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น  ค ส ล . ถ น น ป ร ะ ช า อ ุท ิศ 1ซ อ ย  3  ฟ ว ง แ ย ก เ ข ้า บ ่อ ข ย ะ ถ ึง ส ด เ ข ต  จ ำ น ว น  8 7 3 ,0 0 0  บ า ท

เ ท ศ บ า ล  ช ุม ช น ด อ น แ ต ้ว -  โ น น น า - โ น น ส ม บ ุร ณ ์

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 250 เมตร
หนา0.15 เมตรหรือมีพี้นที่ด ่าเนินกาวไม่น้อยกว่า 1 ,500ตารางเมตร
พร้อมส่วนประกอบ(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) '
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพมเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4/2561 
หน้าท่ี 2า โครงการที่ 8
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันท่ี 6 มิฤนายน 2561

ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ห ิน ค ล ุก ถ น น เ ท ศ บ า ล  ซ อ ย  2  ข ้ว ง แ ย ก ถ น น ส า ธ า ร ณ ะ บ ้า น  จ ำ น ว น  3 9 5 ,0 0 0  บๅท
น า ย ค ิร ิ แ พ ท ย ์ก ล า ง  ช ุม ช น ศ า ล ต า ป ู

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพี้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
••เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
( พ . ศ .2561-2564)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าท่ี 18 โครงการที่ 2
- ตามหนังสํอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันท่ี 6 มิฤนายน 2561

ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ห ิน ค ล ุก ถ น น เ ท ศ บ า ล  ซ อ ย  2  ข ้ว ง แ ย ก ถ น น ส า ธ า ร ณ ะ ไ ป บ ้า น เ พ  จ ำ น ว น  3 9 5 ,0 0 0  บาท 
ว า ม  ช ุม ช น บ ัว  2

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพนที่ด่าเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 
โดยดำเนินการตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพฺมเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่ 18 โครงการที่ 1
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561



ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงขอบทางเป็นแอสพัลท'ดิกคอนกรีตทั้งสองทั้งถนนศรีธานี ซอย 3 จำนวน
ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า

ปรับปรุงขอบทางเป็นแอสพัลท'ดิกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรทั้ง'ฟ้าย 
กว้างเฉลี่ย 1.37 เมตร ทั้งขวามกว้างเฉลี่ย 0 .9 9 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรีอมีพี้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 236 
ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
■เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพี้มเดิมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 
หน้าที่ 22 โครงการที่ 10
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิฤนายน 2561

วันทีพิมพ์: 26/7/2561 13:25:33

ปรับปรุงถนนคลล.เป็นแอสพัลท''ดิก คอนกรีต ถนนบ้านบัว ฟ้วงทางเข้าศาลา จำนวน 
ฃฺมชน ชุมชนบัว 1

ปรับปรุงถนน คสล. เป็นแอสพัลท่ตกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 
เฉล ี่ย4.00 เมตร ยาว 110 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีพ ี้นท ี่ 
ดำเนินกาวไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด
■เป็นไปดามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564)เพี้มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 22 โครงการ 
ท ี่9

Vเน่า : 78/82 

78,000 บาท

175,000 บาท
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,401,456 บาท
งมกลาง รวม 20,401,456 บาท

งบกลาง รวม 20,401,456 บาท
เ ง ิน ส ม ท บ ก อ ง ท ฺน ป ร ะ ก ัน ส ัง ค ม จ ำ น ว น 3 5 8 ,7 7 6  บ า ท

■เพื่อสมทบเข้ากองทนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล 
เพื่อเป็นสวัสดิการ โดยคำนวณ อัตราเงินสมทบของฝายนายจ้างและผู้ 
ประกันตน ใน อัตราฝายละ ร้อยละ 5 ของคำจ้าง ตั้งแต่เดีอน 
มกราคม 2557 เป็นต้นไป■ พนักงานจ้างท่ัวไป 53 คน X เดิอนละ 10,000 X 12เดิอน ะ  6,360,000 บาท หักสมทบฝายนายจ้างร้อยละ 5 เป็น เงิน2 6 ,5 0 0 บาทX 1 2 เดึอน ะ  318,000 บาท ■ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1คน X เดิอนละ 18,600 บาท หักสมทบฝาย นายจ้างร้อยละ 5 เดีอนละ 750 บาท จำนวน 12 เดีอน ะ  9,000บาท■ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1คน X เดิอนละ 17,530 บาท หักสมทบฝาย นายจ้างร้อยละ 5 เดือนละ 750 บาท จำนวน 12 เดือน ะ: 9,000บาท
■พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน X เดือนละ 13,000 XI2 
เดือน ะะ156,000 บาท หักสมทบฝายนายจ้างร้อยละ 5 เดือนละ 650 
บาท จำน วน1 2 เดือน ะ  7,800 บาท 

■พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน X เดือนละ 11,776 X 12 
เดือน ะ: 141,312 บาท หักสมทบฝายนายจ้าง ร้อยละ 5 เดือนละ 589 
บาท จำนวน 12 เดือน ■ะะ 7,068 บาท 

■พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน X เดือนละ 13,170 X 12 
เดือน ะ 158,040 บาท หักสมทบฝายนายจ้าง ร้อยละ 5 เดือนละ 659 
บาท จำนวน 12 เดือน ะ: 7,908 บาท
รวมสมทบฝายนายจ้างร้อยละ 5 จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 358,776 
บาท

■เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนัก 
งาน ก.จ. ก.ม.และ ก.อบัตั.ด่วนที่ลุดที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557

เ บ ี้ย ย ัง ข ้พ ผ ู้ส ุง อ า ย ฺ จ ำ น ว น  1 1 ,8 7 4 ,0 0 0  บ า ท

■เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สุงอายฺในเขตเทศบาลตำบลโนนลุง 13 ชฺมซน ที่มีอายฺ 60 
ปีขี้นไปเพื่อเป็นกำรบรรเทาความเดือดร้อนต้านคาครองข้พสำหรับผู้สุง 
อาย,เป็นรายเดือน

เ บ ี้ย ย ัง ข ้พ ค น พ ิก า ร  จ ำ น ว น  2 ,6 8 8 ,0 0 0  บ า ท

■ เ พ ื่อ จ ่า ย ใ ห ้ค น พ ิก า ร ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ลุง 13 ช ฺม ซ น  ท ี่ม ีบ ัต ร  

ป ร ะ จ ำ ต ัว ค น พ ิก า ร  เ พ ื่อ เ ป ็น ก า ร บ ร ร เ ท า ค ว า ม เ ด ํ่อ ด ร ้อ น ต ้า น ค ่า ค ร อ ง ข ้พ  

ส ำ ห ร ับ ค น พ ิก า ร แ ล ะ ค ร อ บ ค ร ัว ค น พ ิก า ร เ ป ็น ร า ย เ ด ือ น

เ บ ี้ย ย ัง ข ้พ ผ ู้ป ว ย เ อ ด ส ์ จ ำ น ว น  5 4 ,0 0 0  บ า ท

■ เ พ ื่อ จ ่า ย เ ป ็น ก า ร บ ร ร เ ท า ค ว า ม เ ด ือ ด ร ้อ น ต ้า น ค ่า ค ร อ ง ข ้พ ใ ห ้แ ก ่ค ร อ บ ค ร ัว  

ข อ ง ผ ู้ป ว ย โ ร ค เ อ ด ส ์เ ป ็น ร า ย เ ด ือ น ฯ ล ฯ



สำรองจ่าย จำนวน
■เพื่อจ่ายในกรณีฉฺกเฉิน และจำเป็นไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตาม 
ระเบียบฯ
■เป็นไปตามหนังสึอด่วนที่ลุด ท่ี มท 0810.4/ว1520 ลว.2 
สิงหาคม 2560

รน-ทีพํผฬ:26/7/2561 13:25:33

รายจ่ายตามข้อผุกพัน
เงินสมทบโครงการระบบประกันลุขภาพตำบลโนนลุง จำนวน

■เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใข้จ่ายเพื่อการสาธารณลุขในการตำเนินงานและ 
บริหารจัดการระบบหลักประกันลุขภาพในระดับท้องถิ่นหรึอ 
พื่นที่ สมทบ 5007อ ของจำนวนเงินสนับสนฺนจากสำนักงานหลักประกัน 
ลุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
■เป็นไปตามหนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ลุด มท 0891.ร/ว2199 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 (แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง 

ถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 142 โครงการที่ 1 
เงินข้วยพิเศษ จำนวน

เงินข้วยพิเศษค่าทำศพ จำนวน 10,000 บาท
■เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน 
จ้าง ของเทศบาลตำบลโนนสุงที่เสียซวิด
■เป็นไปดามหนังสือสำนักงานก่องทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้อง 
ถิ่น ท่ี มท 0808.57ว29 ลว.12 กรก่ฎาคม2560 และหนังสีอสำนักงาน 
กองทนบำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว30 ลว 
.12 กรกฎาคม 2560

2 ,3 5 4 ,6 3 5  บาท

หฟ้า : 80/82

3 0 0 ,0 0 0  บๅท

10 ,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 1 ,6 1 4 ,1 94  บาท



วันทีทีมพ' : 26/7/2561 13:25:33
เงิน"!]วยค่าครองแพผู้รับบำนาญ (ซคบ.) จำนวน

•จ่ายให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ ให้ได้รับเงิน"!]วยค่าครองป็พผู้ 
รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เพิ่มขึ้นอีกในอัตรา,เดือนละร้อยละสามของจำนวน 
บำนาญ และ ช.ค.บ.ที่ได้รับในบัจชุบัน เป็นเงินเดือนละ 936 

บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงั๋น 11,232 บาท ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน"!]วย ค่าครอง

'แพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องกน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 
•จ่าย”ให้ผู้ที่ได้รมหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้เด้รับ ช.ค.บ. เพิ่ม 
ขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจำนวนบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้ 
รับ เป็นเงินเดือนละ 2,211 บาท จำนวน 12 เดือน,รวม เป็นเงิน 26,532 
บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินแวยค่าครองแพผู้รับ 

บำนาญของข ้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 
- จ่ายใหผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น 
อีกในอัตราเดือนละร้อยละสี่ของจำนวนบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้ 
รับ เป็นเงินเดือนละ 2,477 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็น 
เงิน 29,724 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินข้วยค่า 
ครองแพผู้รับบำนาฌของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ 
.2551 ” " 0
•จ่ายให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น 
อีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจำนวนบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
เป็นเงินเดีอนละ5,768 บาทจำนวน1 2 เด ือนรวมเป ็น เง ิน69,216 
บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินแวยค่าครองแพผู้รับ 

บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 
•จ่ายใหผัที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญและ ข.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ข 
.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละสของจำนวนบำนาญและ ช-ค■บ-ท่ี 
ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ และผัได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญ ให้ได้ 
รับ ช.ค.บ. ในอัตราร้อยละสี่”ของจำนวนบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิ้ได้ 
รับ เป็นเงินเดือนละ 8,284 บาท จำนวน 12 เดอน รวมเป็นเงิน 99,408 
บาท ดามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินแวยค่าครองแพผู้รับ 

บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 
•เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทนบำเหน็จบำนาญข้าวาชการส่วนท้อง 
ถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว29 ลว.12 กรกฎาคม2560 และหนังสือสำนักงาน 
กองทฺนบำเหน็จบำนาญข้าราชกาวส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว30 ลว 
.12 กรกฎาคม 2560

VIน้า: 81/82 

2 3 6 ,1 1 2  บาท



เงินบำเหน็จลุกจ้างประจำ จำนวน
•เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลุกจ้างบํระจำที่เกษียณอายฺวาชการ 
•นายสมนึก สันกลาง เดีอนละ 8,522 บาท จำนวน 12 เดีอนเป็น 
เงิน 102,264 บาท
•นายประลิทธ ภักดีรัตน์ เดีอนละ 8,253 บาท จำนวน 12 เดีอน เป็น 
เงิน 99,036 บาท
•นายประเสริฐอันแสง เดีอนละ 11 ,118บาทจำนวน 12 เด ีอนเป ็น 
เงิน 133,416 บาท
•นายสวง เกิดโมลี เดือนละ 16,489 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น 
เงิน 197,868 บาท
•นางกระบโมรานอก เดือนละ 5,541.22 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น 
เงิน 66,495 บาท
(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูงที่ 78/2560 ลว.9 ก.พ.2560)
•นายเสริม มีเกาะ เดือนละ 13,064 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น 
เงิน 156 ,768บาท
•นายกฤต ศรีรักสัตย์ เดือนละ 12,991 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น 
เงิน 155,892 บาท
•เป็นไปตามหนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/11657 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 1 

หนังสือสำนักงานกองทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.5/129 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
และหนังสือสำนักงานกองทฺนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.5/130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

วันทีพ่มพ':26/7/2561 13:25:33
9 1 1 ,7 3 9  บ า ท

พน้า : 82/82
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เทศบัญญัติงบประผาณรายจ่าย
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แผนงานงบกลาง
"

...... - "ไ:''”-:.......
แผนงาน

ช ุต |ก ฬ โ ™ 1111”

แผนงานกาวศาสนา 
รัฒนชรรมและ 

นันทนาการ

แผนงานสรัางความ 
เข้มแข้งของชุมชน

^ ' ' ' ' ' ' 1โ'- 
แผนงานเคหะแฉะ 

ชุมชน
แผนงานฟ้งคม 

สงเคราะท้
I แผนงานศาธารณ 

สข

1 ฟ้; ,

แผนงานการฟ้กษา

งบกฉาง งบกฉาง

เงินบำเหน็จลุกจ้างประจำ 911,739

เง ินจ ่วยพ ิเศษ 10,000

รายจ ่ายตามข ้อผ ฺกพ ัน

เง ินสมทบโครงการ 
ระบบประก ันล ุขภาพ 
ตำบลโนนล ุง

300,000

เบขย ังข ้พผ ุ้ปวยเอดส ์ 54,000

เง ินสมทบกองทนประก ัน  
สังคม

358,776

เบี"ยยังข้พผุ้ล ุงอายฺ 11,874,000

เง ินสมทบกองทนบำเหน ็จ 
บำนาญข ้าราชการส ่วนท ้อง 
กิน (กบท.)

1,614,194
!

ส ่ารองจ่าย 2,354,635 1

เบยยังข้า'เคนพิการ 2,688,000 1

เง ินข ้วยค ่าครองข ้พผ ฺร ับ 
บำนาญ (ซคบ.) 236,112 I

งบบคฉากร

เงินเฟ้อน (ฝายกาใ 
เปิอง)

เงินค่าตอบแทนประจำ 
ตำแหน ่งนายก/รองนายก

.

เง ินค ่าตอบแทนสมาข ้กสภา 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องก ิน

เงินค ่าตอบแทน 
เลขาน ฺการ/ท ึ๋ปรกษานายก 
เทคมนตร ั นายกองค ่การ 
บวํหารส ่วนตำบล

1
1

!

เง ิน เด ิอนนาย๙ รองนายก

เง ินค ่าตอบแทนพ ัเศษ 
นายก/รองนายก 1

เงินเฟ้อน (ฝายปาะอำ)

ไ

ค ่าตอบแทนพน ักงานจ ้าง 4,321,560 108,000 820,680

เง ินเพ ิ่มต ่าง ๆของล ุกจ ้าง 
ประจำ 141,480 13,200 38,700!



วันทีพ่นฝ: 26/7/2561 13:29:27
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งบก#'}ง งบกแ'น

เงินบำเหน็จลุกจ้างป-!ะจำ 911,739
เงินข้วยพิเศษ 10,000
วายจ่ายตามข้อผฺกพัน

เงินสนทบโค-!งการ 
ระบบประกันลุขภา!*! 
ตำบลโนนสฺง

300,000

เมียยังข้พผุ้ปวยเอตส์ 54,000
เงํนสมทบกองทนประกัน 
สังคม 358,776

เบ้ิยยังข้พผุ้ลุงอาย 11,874,000
เงินสมทบกองทฺนบำเหน็จ 
บำนาญข้าวาขการส่วนท้อง 
ถ๋ัน (กบท.)

1,614,194

สำรองจ่าย 2,354,635
เมียยังข้!*เคนพิการ 2,688,000
เงินข้วยค่าครองข้พผุ้วับ 
บำนาญ (ซคบ.) 236,112

งบบุค#ากว

เงินเดีอ!เ (ฝายกา'! 
เที!)ง)

เงินค่าตอบแทนประจ่า 
ตำแหน่งนายก/วองนายก 240,000 240,000
เงินค่าตอบแทนลนาข้กสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องกิน 1,620,000 1,620,000
เงนค่าตอบแทน 
เลขานุการ/ท่ีปรกษานายก 
เทศมนตรี นายกองค่กาว 
บรีหาวส่วนตำบล

216,000 216,000

เงินเดิอนนายก/วองนายก 756,000 756,000
เงํนค่าตอบแทนพัเศษ 
นายก/รองนายก 240,000 240,000

1 " ........
เรีนเ*เอน (ฝายประจำ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,080,000 6,330,240
เงํนเพัมต่าง ๆของลุกจ้าง 
ประจ่า 193,380

หน้า : 2/26
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งบ/หมวด/
แผนงาบ แผนงานงบกลาง

: '  ^.. .

แผนงาน แผนงานสวัางความ 
เข้มแข้งของร!มขน

แผนงานเคหะและ 
ชุมชน

แผนงานสังคม 
สงเคราะทํ

แผนงานสาธารณ 
สุข แผนงานการสักษา

งบบุคลากร เวนเดํอน (ฝายปาะจ่า)

เงินเพ๋ัมต่าง  ๆของพนักงาน 2,403,600
เงํนเพผต่าง ๆของพนักงาน 
จ้าง 432,000 12,000 120,000

เงินเดิอนพนักงาน 1,087,800 1,098,960 1,197,360 717,360 1,561,440 30,120,320
เงินวํทยฐานะ 3,075,600
ดำจ้างลุกจ้างประจำ 271,200 278,400 4,254,960 240480 847,200
เงินประจำตำแหน่ง 60,000 60,000 18,000 18,000 60,000 78,000

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินตำยเหลีอการฉีกษาบเตร 40,000 137,000 11,610 25,000
ดำเนยประซฺม
ดำตอบแทนผุปฏิบัติวาขการ 
อันเป็นประโย่ขนแก่องดํกร 
ปกครองส่วนท้องกน

10,000 59,000
ๆ

ดำ๗าบ้าน 26,400 63,600
.....

II
ค่าตอบแทนการปฎบัตึงาน 
นอก1วลาราชการ 10,000 2,000 10,000 200,000 5,000 2,000 10,000

ดำใข้สอย

รายจ่ายเพ๋ึอให้ได้ผาใ)ง 
บริการ

—  I —  —

505,000
1™ . . " ไ

5,000 992,000 194,000 160,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำ 
ความสะอาดศนย 
บริการสาจารณสุข

104,400 I

ดำจ้างเหมาผุ้น่าออก 
กำอังกายโดย่การเต้น 
แอโรบิค

86,400

— I

โครงการจ้าง 
เหมาบริการทำความ 
ละอาดคฺนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กในสังกัดเทคบาล 
ตำบลโนนลุง

—

295,200

โครงการส่งเลริมกาว 
ลอนปฐมวัยของคฺนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กใน"สังกัด 
เทคบาลตำบลโนนลุง

540,000
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งบ/หผว๙ ป !“  ภ ร่า -ฐ — —  แผนงาน แผนงานการริกษา 
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน 
ท้าไป -

งบบุค®'ไกร เวน เส ือ น  (ฝ ายป ระอ ่า )

เงํนเพผต่าง  ๆของพใโกงาน 267,504 2,671,104
เงนเพผต่าง ๆของพใโกงาน 
จ้าง 120,000 684,000

เงินเด็อนพนักงาน 1,945,800 10,558,440 48,287,480
เงํนวํทยฐานะ 3,075,600
ค่าจ้างสุกจ้างประจำ 1,009,200 812,760 7,714,200
เงินปาะจำตำแหน่ง 18,000 410,400 722,400

■ (ม คำ เน้เ•■ ทน

ค่าคอบแทน

เงินร)วยเหลีอการคึกษาบฺตา 111,000 145,600 470,210
ค่าเบ๋ัยประชฺผ 15,000 15,000
ค่าตอบแทนผุปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโย่ขนแกํองค์กร 
ปกครองส่วนท้องกน

34,000 5,000 108,000

ค่าเใ)าบ้าน 42,000 195,600 327,600
ค่าตอบแทนกาวปฏบัตํงาน 
นอกเวลาวาซกาว 225,000 170,000 634,000

ค่าใ4สอย

วายจ่ายเพอให้ไต่ผาใ)ง 
บวิกาว 210,000 1,010,000 3,076,000

ค่าจ้างเหผาบวํกาวทำ 
ความสะอาดศฺนย์ 
บรํกาวสาจาว"ณสุข

104,400

ค่าจ้างเหผาผุ้น่าออก 
กำลังกายโดย่การเต้น 
แอโรฆิค

86,400

โครงการจ้าง 
เหผาฆริการท่าความ 
ละอาดศฺนย์พัฒนาเด็ก 
เลีกในสังกัดเทคบาล 
ตำบลโนนลุง

295,200

โครงกาวส่งเลริมการ 
ลอนปฐมวัยของคฺนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทคบาลตำบลโนนลุง

540,000
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