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ค่า๗าบ้าน จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่า๗าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ
ที่โอน(ย้าย)มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเใ]าบ้านได้ตามระเบียบฯ "

เงินใ]วยเหลีอค่ารักษาพยาบาล จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานฺบาล ที่มีสิทธิ 
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ"

เงินใ]วยเหลีอบุตร จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าข้วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล 
ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใ]วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบฯ"

ค่าอาหาร จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถาน 
ธนานุบาลฯในอัตราวันละ 1 0 0 บาทหรือม ีระเบ ียบคำส์ง เปลี่ยนแปลง 
จากสำนักงาน จ.ส.ท."

ค่าใชส้อย รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม
คำใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน

"สำหรับจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ท้ัง
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี่ยง
ค่าเข้าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าพาหนะ
ในการขนย้ายในกรณีโอน(ย้าย) ไปประจำสถานธนานบาลอื่น
ค่าพาหนะในการขนย้ายในกรณเดินทางกลับฦมิสำเนาในกรณีที่
ออกจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล การัเกษียณอายฺ หรือฤก
สั๋งพักงาน และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ ตามที่จำเป็น ตามระเบียบฯ"

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาใ}งบริการ รวม

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำบ้ายโฆษณาและส์งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 
กิจการของสถานธนานุบาลฯ "

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของ 
สถานธนานุบาลฯ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ"

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นคำเบี้ยประกันอัคคีภัย ของสถานธนานุบาลฯ

ค่าปรับปรฺงและรักษาโปรแกรม จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรฺงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ 
สถานธนานุบาลฯ "

30,000 บาท

100,000 บาท

5,000 บาท

150,000 บาท

196,500 บาท
50.000 บาท
50.000 บาท

86,500 บาท 
7,000 บาท

15,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลฯ

จำนวน 4,500 บาท



รนทึพิมพ์:26/7/2561 13:38:07 หน้า : 3/6
ค่าวารสาร จำนวน

"สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ค่ารับหนังสึอพิมพ์รายวัน 
ของสถานธนานฺบาลฯ "

ค่าสอบบัญขํI จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญขีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ในการตรวจสอบบัญขีและงบการเงินตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกี่น ที 0801 .ร/ว 524 
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557"

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม

ค่ารับรอง จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผุ้มาตรวจเยี่ยมสถาน 
ธนานบาลฯ แลฺะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญต่าง ๆ เช้น 
วันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานฺบาลฯ"

ค่าบำรุงรักษาและ1ฟอมแซม รวม
ค่าบำรุงรักษาหรือข่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน

"สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือข่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน 
๗น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการ 
ปรับปรุงและรักษาโปรแกรมหรือระบบเครือข่ายที่เขีอมโยงกับ 
สำนักงาน จ.ส.ท.และอื่น ๆ ที่เช้าข่ายรายจ่ายนี้"

ค่าบำรุงรักษาหรือข่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือข่อมแซมทรัพย์สินประจำสำนักงาน 
และค่าข่อมแซมทรัพย์หลุดจำนำ ฯลฯ"

ค่าบำรุงรักษาหรือข่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือข่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคาร 
สถานธนานฺบาลฯ ภายนอกและภายในบริเวณอาคารสถานธนานฺบาลฯ"

ค่าวัสดฺ รวม
วัสดฺสำนักงาน จำนวน

"สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงาน 
เข่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสารและอื่น ๆ ทเช้าประเภทรายจ่ายนี้"

วัสดฺไพ์พ์าและวิทยฺ จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าอปกรณ์ไพ์ฬา หลอดไพ์พ์า สายไพ์ฬา ปลั๊กไพ์ฬา 
และอื่น ๆ ที่เช้าประเภทรายจ่ายนี้"

วัสดฺงานบ้านงานครัว จำนวน

"สำหรับจ่ายฺเป็นค่าวัสดฺงานบ้านงานครัว เข่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถฺฑี้น 
นี้ายาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เช้าประเภทรายจ่ายนี้"

5,000 บาท

40,000 บาท

10.000 บาท
10.000 บาท

50.000 บาท
20.000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

110,000 บาท
20,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

"สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ๗น แบตเตอร์รื่ ยางนอก 
ยางใน และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้"

วัสดุเข้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเข้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับ 
รถจักรยานยนต่และอื่น ๆ ที่เช้าประเภทรายจ่ายนี้'

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุต่าง ๆ สำหรังานที่ใข้ 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ๗น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพมพ์แบบ 
เข็มกระแทก ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ 
ต่อเนี้อง และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้"

วัสดุอื่น จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุได้แล้วของ 
สถานธนานฺบาลฯ เข็น มเตอร์นี้า - ไฟฬา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัวเข้อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ"

ค่าสาธารณปฺโภค รวม
ค่าไพ์พ์า จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟพ์าของสถานธนานุบาลฯ

ค่านี้าประปา ค่านี้าบาดาล จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่านี้าประปาของสถานธนานฺบาลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานฺบาลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเล็ก1ข็ ค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตรวมถงค่าเคฌิ้ลทีวี ค่าเช้า1ข่องสัญญาณ 
ดาวเทียม และให้หมายความรวมถีงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ 
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้นเกี่ยวกับการใช้บริการ "

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน
"สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสิอต่าง ฯ ของสถานธนานฺบาล 
เข็น ดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรามเนียมต่าง ๆ ในการจัดส่งเอกสาร ฯลฯ 
ของสถานธนานฺบาลฯ"

งบลงทุน เป็นเงิน 67,800 บาท
ค ่า ค า ! ภ ัณ ฑ ์ ร ว ม

ครฺภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดข้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นข็ก จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ใน 
การจัดเก็บทรัพย์รับจำนำประเภททองคำและนาพิ'กา

5,000 บาท

6,000 บาท

70,000 บาท

5,000 บาท

87.000 บาท
65.000 บาท

6,000 บาท

4,000 บาท

10,000 บาท

2,000 บาท

67,800 บาท
7,800 บาท
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1. สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อเครื่องพิมพ์ชนิด ออ { เฑ์ล{โ!X แก่ก{0โ แบบแคร่ 
สั้น จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท มีรายละเอียดดังนิ้
-มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์((วอ๒ ๓ ท)
-มีดวามเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตั๋วอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อย 
กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ [ะท[าลทอ©ช ดโลเว!าเ05 ไม่น้อย 
กว่า 360x360 ชเว!
-มีหน่วยความจำแบบ เกเวน{ ธนส6โ ไม่น้อยกว่า 128 พ์8
-มีข็องทางเฟ้อมต่อ (เก{©โ{ล06) แบบ แลโลแ6เ หรึอ บ ร ธ  1.1 หรือดี
กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ฟอง
2. สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดฟ้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก 
งาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท มีรายละเอียดตังนิ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (อ ธ บ ) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 ออโ©) มี 
ความเร็วสัญญาณนาพิกาพนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 (วแ2 หรือดีกว่า จาน 
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (เร่/\เ\/!) ชนิด อ อ เร ่4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 
กว่า 4 0 8
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมฺล (แลโป อท่V©) ชนิด ร /น '/ \  หรือดีกว่า ขนาดความ 
จฺไม่น้อยกว่า 1 78  "หรือ ชนิด รอแป ร {ล {0 อก่V© ขนาดความจฺไม่น้อย 
กว่า 120 0 8  จานวน 1 หน่วย
- มี อ V อ -เร ่พ  หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีฟองเฟ้อมต่อระบบเครือข่าย (ผ©{ผอโ^ เก{©โเลอ6)
แบบ 10/100/1000 8ลร0-7 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฟอง
- มีฟองเฟ้อมต่อ (เก{©โเลอ©) แบบ บ ร 8  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ฟอง

^ 1 I  I  I *51 I ว  1 0 ( 1 I  I ^ ( X / I  0

- มีจอภาพแบบ แเะอ หรือดีกว่า ม ี อ0ก{โลร{ เร่ลแอ ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน เป็นเงิน 7,073,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายฝายอำนวยการ
สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท.ที่กำหนดในแต่ละปึ 

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30“/อ
เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อน่าไปพัฒนาท้องถิ่น

ทฺนตำเนินการของสถานธนานุบาล 500/?)
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทฺนหมฺนเวียนของสถานธนานุบาลฯ

บำเหน็จรางวัล 200/๐
"เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้สมควรได้รับตามหนังสีอ 
สั้งการสำนักงาน จ.ส.ท."

รวม 7,073,000 บาท
จำนวน 70,000 บาท

จำนวน 2,100,000 บาท

จำนวน 3,500,000 บาท

จำนวน 1,400,000 บาท

รายจ่ายอื่น จำนวน
-ค่าเบึ๋บํระกันภัยต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ส่วน 
กลาง

3,000 บาท



งบกลาง เป็นเงิน 5,010,000 บาท
งบกลาง ใวม

ค่าฟ้าระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จำนวน
■เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกุ้เงินเบิกเกินบัญฟ้ให้กับ ธนาคารออมสิน สาขา 
โนนลุง และะนาคารเพื่อการ๓ ษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขา 
โนนลุ่ง โดยคิดดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด และค่าใฟ้จ่ายต่างๆทีเกิดขี้น 
เกี่ยวกบการกู้เงิน

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานฺบาล จำนวน
"เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน 
ธนานฺบาลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้น 
จากการเป็นพนักงานสถานธนานฺบาล พ.ศ. 2554 โดยคิดในอัตรา 
ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว"

รนท ีพ ํมฝ:26/7/2561 13:38:07

5.010.000 บาท
4.800.000 บาท

หน้า : 6/6

210,000 บาท
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^ ๙ ^

แผนงา11 .แผนงานงบกล•ม
.....  - .....

อุตสาหกรรมและ 
กาวโยธา แผรน ้น ™ ว 'นา

แผนงานสรัางความ 
เขัมแขังข&งขมชน

1.,ก '" ‘1'";, ง '^ ''~ 7 ~

แผนงานเคหะและ
- .  ' . -  -  

แผนงานขังคัม 
สงเคราะห่

แผนง่านสาธารณ ■ * ^ ,  - 1 

แผนงานกาวทักบา
: •'̂ '.V - , -

ง่บดำเนนง่าน

!
;

ค่าใช่[สอย

โควงกาใแข'■ งขันกีฬา 
กล่มโวงเวียนในลังกัด 
เทศบาลตำบอโนนลุง

100,000

โควงกาวแข่งขันกีฬา 
นักเวียนองค์กว 
ปกควองส่วนท้องกน 
แห่งปวะเทคไทยรอบ 
คัดเลิอกวะดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนิอ 
และขังขนะเลิศวะดับ 
ประเทค

300,000

โควงกาวแข่งขันกีฬา 
เยาาขนและปวะขาขน 300,000

โควงการแข่งขันคน 
เก่งในโรงเวียนท้องกน 100,000

โควงการแข่งขันทักษะ 
ทางวัขากาวจัด 
นิทรใคการแสดงผล 
งานทางกาวศึกษา 
วะดับภาคและวะดับ 
ประเทค

600,000

โควงกาวจัดกาวเลิอก 
ดังนายกเทศมนตริ 
สมาขักสภาเทศบาล 
ตำบลโนนลุง
โครงกาวจัดกีจกรวม 
ค่ายเยาาขนรณวงค' 
ชองกันยาเสพดัดและ 
อนฺรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมขาดัและลงแวด 
ล้ปีม

200,000

I

โควงกาวจัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง 400,000

โควงการจัดงาน 
ประเพณีสงกวานตํ 1...................

300,000

โควงกาวจัดงานลุกเลิอ 
ท้องกนไทยเทิดไท้องค์ 
ราขันข'

1..... - .......................................... I
50,000

โควงการจัดงานวันขัน ปีใหม่ - 15,000 1
..........................................................1

1
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งบ/V๓ ว๙ ป^เภทรายเจาไ]------
แผนงาน แผนงานการวักษา 

ความสงบภายใน
8  1 5แผนงานบุวัหารงาน 

ทาไป รวน

I

งบดำเนํนงาน ค่า'ไร่)สอย

โครงการแข่งขันกีฬา 
กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 
เทคบาลตำบลโนนลุง

100,000

โครงกาวแข่งขันกีฬา 
นักเรียนองค์กร 
ปกครองล่านท้องกน 
แท่งประเทศไทยรอบ 
คัดเลิอกระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนัอ 
และขังขนะเลิศระดับ 
ประเทศ

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
เยาวชนและประซาขน 300,000

โครงการแข่งขันคน 
เก่งในโรงเรียนท้องกิน 100,000

โครงกาวแข่งขันทักษะ 
ทางวิซาการจัด 
นํทๆๆคการแสดงผล 
งานทางการคึกษา 
ระดับภาคและระดับ 
ประเทศ

600,000

โครงการจัดการเลิอก 
ต๋ังนายกเทศมนตรี 
สมาขักสภาเทศบาล 
ตำบลโนนลุง

1,000,000 1,000,000

โครงการจัดกัจกรวม 
ค่ายเยาวชนรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพดัดและ 
อนฺรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมซาดัและส์งแวด 
ล้อม

200,000

โครงการจัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง 400,000

โครงการจัดงาน 
ประเพณีสงกรานตํ 300,000

โครงการจัดงานลุกเสิอ 
ท้องกนไทยเทิดไท้องค์ 
ราขันย'

50,000

โครงการจัดงานวันขน 
ปีใหม่ 15,000

หน้า : 8/26
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งบ/หมว๙
^  —— -  ” . -.

แบ น ™ แผนงานงบก®าง
เ̂ ';-'.̂  ̂̂ "̂ ̂ *̂'."'ไ,’̂  ว' ~:

แผนงาน
ไไโยไ"8ะ

แผนงานกาวคาสนา 'ไโ*'1 11+11 * *”* |ผ** 1
รน๊ํนท็นากาวะ

แผนงานสร้วงความ 
('(เมเห่ม่ของชุมชน ชุมชน (มเควาะห่ —

งบดำเป็นงาน ค่าใว่(สอย

โควงกาวจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาต 100,000
โควงกาไ!จัดงานวัน 
ท้องกินไทย
โควงกาวจัดงานแห่ 
เทียนพรรษา 500,000 1
โควงกาวจัด
ท่า/ทบท;ไนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี
โควงกาวจัดท่าปรับ 
ปวฺงแผนทภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน

1
)

โครงกาวจัดท่าพร้อม 
ติดต๋ังปายกำหนดพ็นท๋ั 
ผ่อนผันการจำหน่าย 
สินค้า

!
1
!

โควงการจ้างนัก 
เวียน/นักคีกษาท่างาน 200,000

1
โควงกาวจ้างเหมาติ 
เส้นเควองหมาย 
จราจร(บริเวณจฺดเติมที 
■ ฟ้าวฺด)

1

โควงกาวจัาง
เหผาทดสอบคุณภาพ
น้ําบ่อบ่าบัดนาเสีย

... ^ 30,000 1

โควงกาวนํเทศและ 
ตรวจเยยผสถานศกษา 10,000
โควงกาวเนัองในวัน 
เยาวขนแห่งชาติ 50,000
โครงการประชา 
สัมพันธ์การฟาวะภาษี 
ประจำปี
โควงกาวประชา 
สัมพันธ์ด้านสาธารณ 
ลฺขและลงแวดล้อม

50,000
;
I

โควงกาวบ่วะเผํน 
คุณภาพกาวศึกษา 10,000
โควงกาวบ่วับ บ่วฺงคุนย์ 
ข่อผฺลข่าวสาว



วันทีพํผฟ:26/7/2561 13:29:27

- - ',บ,หมวฟป'5ะเภท1'1 ๗ 1 0 ....
แผนงาน

- - ..........-
แผนงานการรักษา
ความ•พบภายใน: -

1-ไ;'?5-V■ ไ?ไ*ไไ?*!*|5โ-'
ทีวษ รวม

แฟ้

งบฟ้าเนินงาน ฟ้า'ไข้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก 
แน่งชาติ 100,000
โครงการจัดงานวัน 
ท้องถ่ินไทย 20,000 20,000
โควงการจัดงานแห่ 
เทียนพรรษา 500,000
โครงการจัด
ท่า/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินถ่ิบี

50,000 50,000

โครงการจัดท่าปรับ 
บ่วฺงแผนทีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดทำพร้อม 
ตดต้ังป้ายกำหนดพ้ีนที 
ผ่อนผันการจำหน่าย 
สินค้า

50,000 50,000

โครงกาวจ้างนัก 
เวียน/นักคิกษาท่างาน 200,000
โครงกาวจ้างเทมาตี 
เส้นเคว๋ึองทมาย 
จราจร(บริเวณชุดเดิมที 
ฟ้ารด)

100,000 100,000

โครงการจ้าง
เทฺมาทดสอบคฺณภาพ
นัาบ่อบำบัดน็าเลิย

30,000

โครงการนํเทศและ 
ตรวจเยยมสถานศึกษา 10,000
โครงการเฟ้องในวัน 
เยาวชนแห่งชาต 50,000
โครงกาวบ่วะขา 
สัมพันธ์การฟ้าวะภาษี 
ประจำบี

20,000 20,000

โครงการบ่วะชา 
สัมพันธ์ด้านสาธารณ 
ลฺขและสงแวดล้อม

50,000

โครงการประเมํน 
คุณภาพการศึกษา 10,000
โครงกาวบ่รับบ่วฺงคฺนย์ 
ข้อมฺลข่าวสาร 38,000 38,000

หน้า : 10/26
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~  ง๙̂ วิ๙ ป^^๗ ^ - •-- แผนงาน
 ̂ — . ........ ” , -. .....โ

แ แ /*  เ&!แผนงานงบกลาง
แผนงานการคาสนา 

นนทนาการ

ไ ^ ^ ’ 
แผนงานเคหะและ 

ชฺมชน
3 ,แผนงานสงคม 

สง เครา๗
Vน-,ไ ' “- ‘‘'-'ฬ 

แผนงานสาธารณ 
อุข

-'" - - -: . --------'---'-"
แผนงานการติกษา

งบฟ้า1น้นงาม ค่าใ'ฟ้สอย

โครงการปลุกปารักษ์ 
โสก!ฟ้อตัวเรา 50,000

โครงการปลุกปาและ 
หญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกิยัรติ

50,000

โครงการปองกันและ 
แก้ป็ญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ 
ควบคมโรคไข้เลิอด 
ออก

80,000

โครงการป้องกันและ 
ควบคฺมโรคไข้หวัดนก 50,000

โครงการป้องกันแอะ 
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
ทางถนนเทศก่าลปีใหม่ 
และสงกรานต์

II
โครงการเผยแพร่ข่าว 
สารทางกาวศกษา 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน 
ป้องกันภัยฝายพลเรอน
โครงการฝึกอบรมคณะ 
กรรมกาวขฺมขน กลุ่ม 
แม่บ้าน ทีป่รักษาคณะ 
การมกาวขฺมขน และ 
ทัคนคีกษาดฺงาน

600,000

!
I
!

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาลาสมัคร 
ป้องกันภัยฝายพล 
เรัอน(อปพร.)

. 1 . .

โครงการฝึกอบรม 
บทบาทหน้าทีของคณะ 
กรรมการขฺมซนในการ 
อำนวยความยุติธรรม 
เทคบาลตำบลโนนลุง 
อำเภอโนนลุง จังหว๋ัด 
นครวาขสีมา

1

!
โครงกาวเฝาระวัง 
คฺณภาพน้าบริโภค 60,000

โครงการเฝาระวัง 
คฺณภาพน็าลำเข้ยงไกร; 10,000



วันทีพิมพ์:26/7/2561 13:29:27
-.......'.......... '

1̂ ^ - - —--,--7 . . ^  นผนงาน แผนงานการรักษา 
ความสงบกายใน

แผนงานบริหารงาน 
ตัวไป

8* . , 7  -
รวม

งบดำเน้นงาน ค่าใ!(สอย

โควงกาวปลุกปารักษ์ 
โลกเพีอตัวเรา 50,000
โคร-งการปลุกปาและ 
หญ้าแฝกเฉลิมพระ 
เกียรติ

50,000

โครงกาวป้องกันและ 
แก้ปัญหายาเสพตัด 65,000
โครงการป้องกันและ 
ควบคมโรคไฃ้เลีอด 
ออก

80,000

โครงการป้องกันและ 
ควบค.มโรคไข้หวัดนก 50,000
โค งๆกาๆชองกันและ 
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
ทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
และสงกาทนต์

200,000 200,000

โครงการเผยแพร่ข่าว 
สารทางการดีกษา 5,000
โครงกาวฝึกข้อมแผน 
ป้องกันภัยฝายพลเวีอน 50,000 50,000
โครงการฝึกอบรมคณะ 
กรรมการซมซน กลุ่ม 
แม่ป้าน ตัป่วีกษาคณะ 
กรรมกาวขฺมซน และ 
ตัคนดีกษาดุงาน

.

600,000

โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝายพล 
เร็อน(อปพร.)

200,000 200,000
.........

โครงกาวฝึกอบรม 
บทบาทหน้าทของคณะ 
กรรมกาวชมซนในการ 
อำนวยความยตัธรรม 
เทคบาลตำบลโนนสฺง 
อำเภอโนนสฺง จังหวด 
นครวาซสีมา

30,000 30,000

โครงกาวเฝ่าระวัง 
ดุณภาพน้าบริโภค 60,000
โครงการเฝึาระวัง 
ดุณภาพน้าลำเข้ยงไกร 10,000

V(น้า : 12/26
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งบ/หมวด/
" โ ^ แผนงาน

การเยะา - 1

แผนงานศว้างความ 
เช้ผแช้งของขมขน

-
ขมขน
.................... ส!เค‘กะฬ ...

แข
1. ........■ ■1:....: .....

• คั' วป้ใ11!, - 1:.'''
แผนงานการคักษา

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

โควงการเป้าระวังและ 
ป้องกันโรคพัษสฺนัขป้า 80,000

โครงกาวเป้าระวังและ 
ป้องกันโรคเอดล' 60,000

โควงกา'!พัฒนา 
บทบาทสตวี 50,000

โครงกาวแม่ตัวอย่าง 5,000
โครงกาวร(นรงค์ 
ป้องกันยาเสพตัดใน 
สถานคักษา

12,000
—------]

โครงกาววันสำคัญของ 
ชาติและพระมหา 
กษัตริย์

!1

โครงกาวคนย์พัฒนา 
ครอบคว้าในขฺผขน 50,000

โครงกาวส่งเสริมกาว 
คัดแยกขยะมฺลฝอย 50,000

โครงกาวฺส่งเสริมกาว 
จัดการน้ําเสิยอย่างง่าย 
ในครัวเริอน

50,000

โครงการส่งเสริม 
คณภาพช้วัตผฺสฺงอาย, 600,000

โครงกาวส่งเสริมและ 
พัฒนาอาริ)พ เยาวขน 
ประชาขน และผุสฺงอาย.

80,000

โครงกาวสนับสนฺนค่า 
ใช้จ่ายกาวบริใงาว่ 
สถานคักษา

10,072,880

โครงกาวสาธิตให้ความ 
รุด้านป้องกันและระงับ 
อ่ัคคีภัยในสถานคักษา
โครงการสฺขภาพใน 
โวงเริยน 50,000

I
โคใงกาใเสวีมสใาง 
สถาบันค'!อบควีวเข้ม 
แข้ง

50,000

โค'!งกา'!หยุดเหล้าเข้า 
พใ'!ษา 10,000

โ  1,., , 1 " - ' 1
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แมนงานการรักษา 
ความสงบภายใน

' . ญ เ ^ ^ ^  .;'̂ ; ะ 

แผน^ทวไป1"” าน

งบดำเนํนงาน ทีาใข้สอย

— .............. ..........................

"[คา-]กา-นน้าระวังและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000
โครงการเน้าระวังและ
ชองกันโรคเอดส์ 60,000
โคางการพัฒนา 
บทบาทสตรี 50,000

โครงการแม่ตัวอย่าง 5,000
โครงการรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติดใน 
สถานคักษา

12,000

โครงการวันสำคัญของ 
ซาตและพระมหา 
กษัตรีย'

600,000 600,000

โครงการคนย์พิฒนา 
ครอบครัวในซฺผขน 50,000

โครงการส่งเสริมการ 
คัดแยกขยะมฺลฝอย 50,000
โครงการส่งเสริมการ 
จัดการนำเสียอย่างง่าย 
ในครัวเริอน

50,000

โครงการส่งเสริม 
ค.ณภาพปีวิตน้สฺงอาย.

“  ~ ................. 600,000
โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาปีพ เยาวชน 
ประซาขน และผฺสฺงอาย

80,000

โครงการสนับสนฺนค่า 
ใปีจ่ายการบริหาร 
สถานคักษา

10,072,880

โครงการสาธิตให้ความ 
รุต้านป้องกันและระงับ 
อ๋ัคคัภัยในสถานคักษา

20,000 20,000

โครงการสุขภาพใน 
โรงเรียน 50,000
โครงการเสรีมสร้าง 
สถาบันครอบครีวเข้ม 
แข้ง

50,000

โครงการหยดเหล้าเข้า 
พรรษา 10,000

หน้า : 14/26
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7' --ๆ ---— -, . . . . ^ แผนงาน

......... . * -.— . ~ะ-:
แผนงานงบกลาง

แผนงาน 
อดสาหกรรมและ 

การโยธา
แผนงานการทาสนา

เข้มแช่งชอง'ชุมชน
แผนงานเคหะและ 

ชฺมขิน

’ 
'̂า&1'ดำ''', 
1

แผนงานการศึกษา

งบด่าเน้นงาน

ด่าใ'ทีสอย

เ̂  - ™- ,—-™1-., -,.

โค'!งการให้ความ'! 
ป้องกันและ'!)วยเหลีอ 
เด็กจมน่า

90,000

โครงการอนฺรักษ์พัแฐฺ 
กรรมพี'ซอันเนึองมา 
จากพระราซดำริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราซสฺตาฯ 
สยามบรมราฃโไมา 
รี(อพ.สธ)

50,000

โคุ'*งการอบวมกลุ่ม 
เส่ียง 100,000
โครงการอบรมและ 
ทัศนศกษาดุงานผุ้ 
บริหารเทศบำลแลํะ 
คณะสมาซกสภา 
เทศบาล พนักงาน 
เทศบาล และลุกจ้าง
โครงการอบรมสร้าง 
จิตสำนึกในการ 
อนฺรักษ์ธรรมชาติและ 
ส์งแวดล้อม

50,000

โครงการอบามฺสัมมนา 
ศึกษาดุงานเผ๋ัม 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน ของ 
บุคลากรในสังกัด 
โรงเรียนเทคบาล คฺนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก และ" 
บุคลากร กองกาว 
ศึกษา

600,000;

โครงการอบรมให้ 
ความ'!ด้านกฎหมาย 
แก่ประชาชน

ค่าปาวงรักษาและ,!)อมแขม 205,000 20,000 1,120,000 130,000 230,000

ด่าวัสด

.

วัสดุเครีองแต่งกาย 80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 3,000 150,000 52,000 10,000
วัสดุคอมพาเตอร 40,000 30,000 70,000 112,000
วัสดุสำรวจ . I 13,000 "I
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งบ/หผ ว ด /
~— - ' -------- 7̂ . ^  แผนงาน

- . - . .. ~  *—-
แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน ทีวไป ราม

งบด่าเน้นงาน

อ่าใร่[สอย

โครงกาวให้ความรุ 
ป้องกันแสะฟายเหลอ 
เด็กจมป้า

90,000

โครงกาวอนฺรักษ์พันโ! 
กรามพัชอัน่เนองผา 
จากพระราชดำรัสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสฺตาฯ 
สยามบรมราซก,ผา 
รี(อพ.ส;!)

50,000

โคุวงกาวอบวมกลุ่ม 
เส์มง 100,000

โควงกาวอบรมและ 
ทัศนคืกษาดุงานผุ้ 
บวหาวเทศบำลแล์ะ 
คณะสมาใ)กสภา 
เทศบาล พนักงาน 
เทศบาล และลุกจ้าง

650,000 650,000

โควงกาวอบวมสร้าง 
จีตสำนัก1ในกาว 
อฺนฺร้กษธรวมชาติและ 
สงแวดล้อม

50,000

โครงการอบวมฺสัผมนา 
คิกษาดฺงานเพัม 
ประสิทธิภาพกาว 
ปฏิบัติงาน ของ 
บคัลากวในสังกัด 
โรงเรียนเทคบาล คฺนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก และ 
บคลากร กองกาว 
ค๋ักษา

600,000

โครงกาวอบรมให้ 
ความรุ้ด้านกฎหมาย 
แก'ประชาชน

50,000 50,000

อ่าปาวงรักษาและฟอมแซม 430,000 630,000 2,765,000

อ่าวัส*)

วัลดฺเครีองแต่งกาย 100,000 180,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 180,000 525,000

วัสดุคอมพวเตอว์ 30,000 340,000 622,000

วัสดุสำรวจ 10,000 23,000

มน้า : 16/26
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—................... ........... ^ .  . .โ*,,*'*-!

■ ■ ■ 1 1 1  แผนงานงบกลาง
.- .'  ..- " ...■ - -' '

แผนงาน 
■ต กาวโยวา

แผนงานการดาสนา แผนงานเคหะและ 
ขุมชน

! แผนงานสิงคน 
1 สงเคราะท์

แผนงานสาธารณ 
•(ข

- . . ..1- - - - -
..

งบดำเฟ้นงาน

ค่าวัสดฺ

าสดฺไฟฬาและวิทยฺ 5,000 20,000
าสดฺเฟ้อเพลิงและหล่อล๋ึน 30,000 3,000 1,000,000 100,000
วัสดฺสนาม I

วัสดฺกิฬา
-------------- . . . . ค , . . . . . .  ...ค" ■ค.

3,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
าสดฺงานบ้านงานควัว 10,000 2,000 200,000 5,000 15,000
วัสดุรทยาศาสตร์หรอกาว 
แพทย์ 40,000 50,000

ค่าอาหาวเสริม (นม) 1,406,500
วัสดุการเกษตร 450,000 2,000 3,000
วัสดุกํอสร้าง 500,000 5,000 760,000 65,000
วัส๑โฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 3,000 13,000
วัสดุสำนักงาน 50,000 30,000 10,000 110,000 120,000
าสดอน 20,000

ค่า สาธารฟุโภค

ดำบร้กาวส่ือสาวและโทร 
คมนาคม 24,000 27,260 20,000

ค่าน'าปวะปา ค่านาบาดาล 30,000 20,000 15,000 600,000
ค่าไฟฬา 20,000 30,000 220,000 700,000
ค่าบริกาวไปวษณีย' ..................
ค่าบริกาวโทวศัพท์ 6,000 ~ .....~  ~ ~ 5,000 11,000 30,000

งบ*งทน ค่าค'!/'เณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัด4อเคร่ืองปรับ 
อากาศ 86,400
จัดฟ้อเคร๋ึองปรับ 
อากาค ขนาด 24,000 
บิทิยฺ

จัดฟ้อเคร๋ัองปวับ 
อากาค ขนาด 36,000 
บ้ท็ยฺ
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1.' '' -
แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน

ฐ;!!๙๙";โ ^ •๙;๙๙'-’ 

ทวไป

[■■.โ;:: -'. 
รวม

งบดำเป็นงาน

ค่าวัลคฺ

วัสดฺไฟฬาและริทยฺ 20,000 301,000 1,352,000
รัสดฺเฟ้อเพลิงและหล่อลึ๋น 250,000 165,000 1,548,000
วัสดุสนาม 10,000 10,000
วัสตฺกีฬา 3,000
วัสดุเครื่องดับเพสิง 20,000 20,000
วัสดุงานบานงานครัว 15,000 38,000 285,000
วัสดุวัทยาศาสดา'หวอกาว 
แพทย์

90,000

ค่าอาหารเสา}ง (นม) 1,406,500
วัสดุการเกษตา 455,000
วัสดุก ่อสา!ง 50,000 42,000 1,422,000

วัสดฺโมษณาและเผยแพร่ 10000 105,000 141,000
วัสดุสำนักงาน 30,000 750,000 1,100,000
วัสดุอี่น 100,000 10,000 130,000

ค่าลาะ!าใณฺปโภค

ค่าบวกาาส์อสารและโทา 
คมนาคม

10,000 60,000 141,260

ค่าน่าประปา ค่าน่าบาดาล 20,000 40,000 725,000
ค่าไฟฬา 120,000 820,000 1,910,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000 36,000 90,000

งบลงทุน ค่าคา/!ณ,ค่

ครฺภัณฑ์สำนักงาน .

จัดฟ้อเครื่องปรับ 
อากาศ

86,400

จัดฟ้อเคาองปรับ 
อากาด ขนาด 24,000 
บีทิยฺ

28,000 28,000

จัดฟ้อเครองปรับ 
อากาศ ขนาด 36,000 
บีทียฺ

188,000 188,000

หน้า : 18/26
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. งบ;หมวฟ
&&เา'- 'ะ''■/!1*^^เ^^เ^^^เ^,แผนงาน

ฟ้อดุ้ฟ้นวางหนังสิอ

แผนงานงบกลาง
แ

;เก™และ
แผนงานการคาสนา 

วัฒน่ธ™แล่ะ
; I'

แ ผ น งานเคหะและ ชฺมชน ‘ไงเครา๗ ^
'

----------- -----

^X ง??''"*??—. ะะ —V“̂*า 
— (1™1

ฟ้อตุ้ล่ืนซักวางเอกสาว
ฟ้อตุ้เหล็กแบบ 2 มาแ I

ครุภัณฑ์คอมพํวเตอร่
จัดฟ้อเคร่ือง 
คอมพํวเตอร่ 32,000
จัดฟ้อเคว๋ึองพิพผ์ 20,000
จัดฟ้อเคร่ืองพิมฬแบบ 
ฉีดหมีก 7,100 7,900
ฟ้อคอมพวเตอร่โน๊ต 
บฺค

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าคฬฺณ•ค่ จัดฟ้อเล่ือยโว]ยนต์
ควฺภัณฑ่ใฟฬาและวิทยฺ 1

งบ#งฑุน จัดฟ้อเคร่ืองวับล่งวิทยฺ
-----------— 1

จัดฟ้อ!*)ว้อมติดติง 
กล้อง 0 0 7 \/

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน 
ส่ง

จัดฟ้อวกจักวยานยนต์ 40,800
จัดฟ้อวกยนต์บวรทก 
ติเซล
จัดฟ้อเร้ออลฺมีเนยม 
ท้องแบน

11 -
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย 
แพร่ เ1 111 จัดฟ้อกล้องก่ายภาพ 

าะบบดิจิตอล 19,300 !
11

1
ค่าก่อสร้างล่ืงสาธาวณฺปโภค 1

ค่าฟ้ตินและล้งก่อสว้าง

.——1.,..........] .... ^ ............

ก่อสว้างถนน คสล. 
ถนนเกษตร ซอย! 
ซัวงบ้านนายสำวาญ 
ว!มขนบัว 3

32,000
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, - ' 1 งบ/หมว๙!

; ^ 11ผ11งา11

... ”' ............. . . . .........

■ บน!̂ ,̂*'',‘/
แผนงานงบกลาง

- ' ' “ ะ ! ะ ”
แผแงาแการอาลูแา 

นท็นาการ็ะ
แผนงานสร้างความ 
เขผแปีงชองชุมชน

; .........................
แผนงาน*งคม 

สงเครา๗
’ แ !  . . ' 1. ' "แผนงานสาธารณ 

ชุข

1

;งบลงทุน
I

ค่ากัคิ111118:ะ2น่ก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนนรถไฟอทิศตัด 
กับถนนเกษตาซอย 3 
ชุมชนบัว 3

346,000

ก่อสร้างถนน คสล 
.ถนนเกษตร ซอย 1 
ปีวงสฺดซอยถีงเขตทาง 
รถไฟ่ ชุมขนบัว 3

225,000

ก่อสร้างถนน คสล 
.ถนนเทคบาลซอย 2 
ร)วงแยกสาธารณะครุ 
ไก่คาร'แคร์ถีงถนน 
เลียบลำเปียงไกว 
ชุมชนบัว 2

550,000
1
1

ก่อสร้างถนน คสล 
.ถนนประขาอฺทิศซอย 
3 ปีวงแยกเข้าบ่อขยะ 
ถีงสฺดเขตเทศบาล 
ชุมชนดอนแต้ว- โนน 
นา-โนนลมบฺรณ'

873,000

.... "ก่อสร้างถนนทินคลฺก 
ถนนเทศบาล ซอย 2 
ปีวงแยกถนน 
สาธารณะบ้าน 
นายคิริ แพทย์กลาง 
ชุมชนศาลตาปฺ

395,000

ก่อสร้างถนนทินคลฺก 
ถนนเทศบาล ซอย 2 
ปีวงแยกถนน 
สาธารณะไปบ้านเพ 
ราม ชุมชนบัว 2

395,000

1

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ถนน 
ส่าราญราษฎร์ ซอย 2 
จากแยกบ้านนายสมจิ 
เอสันเทยะ ถึงบ้าน นาง 
วาสนา แจ่มกลาง 
ขุมชนบ้ว 2

278,000
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แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน

แผนงานบรัหารงาน 
ตัวไป

....7 . 7-.,-- - .. 
รวม

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนนรถไฟอฺทิคตัด 
กับถนนเกษตรซอย 3 
ชุมขนบัว 3

346,000

ก่อสร้างถนน คฝิล 
.ถนนเกษตร ซอย 1 
ปีวงสฺดซอยกังเขตทาง 
รถไฟ่ ชุมชนบัว 3

225,000

ก่อสร้างถนน คสล 
.ถนนเทตบาลซอย 2 
ปีวงแยกสาธารณะครุ 
ไก่คาร์แคร์กังถนน 
เล็ยบลำเ'ปียงไกร 
ชุมขนบัว 2

550,000

งบ#งฑฺน ค่าตัคิเนแ:ละ?ม่ก่อสร้ไง

ก่อสร้างถนน คสล 
.ถนนประซาอุทํคซอย 
3 ปีวงแยกเข้าบ่อขยะ 
ถีงสฺดเขตเทคบาล 
ชุมซนดอนแต้ว- โนน 
นา-โนนสมบฺรณ์

;

873,000:

ก่อสร้างถนนหินคลฺก 
ถนนเทคบาล ซอย 2 
ปีวงแยกถนน 
สาธารณะบ้าน 
นายคิริ แพทย์กลาง 
ชุมซนคาลตาปฺ

395,000;
I
I
!

ก่อสร้างถนนหินคลก 
ถนนเทคบาล ซอย 2 
ปีวงแยกถนน 
สาธารณะไปบ้านเพ 
ราม ชุมขนบัว 2

'
395,000:

I

ก่อสว้างใางใะบายน้ํา 
คสล. ถนน 
สำราญราษฎร' ซอย 2 
จากแยกบ้านนายสมจิ 
เอสันเทียะ กังบ้าน นาง 
วาสนา แจ่มกลาง 
ชุมซนบัว 2

278,000

I

หน้า : 22/26
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โ7— — - ^ - - -  แผนงาน แผนงานงบกลาง

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ

.โ1า1̂ ย3า .

' ..........-..........

ฟ ้ น ท เ 1 า ก า า  ...

แผนงานสร้างความ
เข้มแข้งขอุงชมชน'

เ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '
ชุมชน

แผนงานส่งคม 
สงเคราะห์

แผนงานสา!รารผ 

*

แผนงานกาวศกษา
■• '•*11''.''-"'-.' ' ■ -7'.-/1'

งบลงทุน ค่าท่ส่นและส่งก่อสร้าง

ก่อสร้างรางวะบายน่า 
คลล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย6
จากแยกถนน
สาปีาวณะถีงบ้านตาบัว
■ชม'ซน่โนนหมัน

165,000

ก่อสร้างรางวะบายน่า 
คสล.ถนนเลียงเมั่อง 
จากแยกซอยเข้าอุ่ข้าง 
หม็ถ็งบ้านนายลนั๋น ซฺ 
กลาง ชฺมชนบัว 2

593,000

ก่อสร้างวางท่อวะบาย 
น่า คลล.จากถนนแสน 
ลุขตัดกับถนน 
มั่ตรภาพ-โนนลุงถ็ง 
ถนนพัฒนาร หน้ากาว 
ประปาส่วนฦมิภาค 
โนนลุง ซฺมซนแสนสข

1,970,000

1. ............. -
ก่อสร้างวางท่อวะบาย 
นํ้า คสล.ถนน 
ส่าวาญวาษฎร้ซอย 16 
ชุมชนในนสฺง

810,000

วางท่อวะบายน่า คสล 
.ถนนสำราญราษฎร์ 
ซอย 2 ทางเข้าบ้าน 
ยายไหว หมั่นกลาง 
ซฺมซนบัว 2

220,000

ค่าบำวฺงร้กฺษาและปร้บปวฺง 
ที่ดํนและส์งก่อสร้าง

1
1

ปรับป'รง/ข้อมแซม 
อาคารเรียนหรัออาคาร 
ประกอบโรงเรียน 
เทสบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

150,000

ปรับป'รง/ข้อมแซม 
อาคารเรียนหรีออาคาร 
ประกอบโรงเรียน 
เทคบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บ่า'รง) ...............................!

150,000
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.......งบ^พ |ว ฝ
1เระเภทรายจ่าย^'

แผนงาน
— - — :

แผนงาน๓ รรักษา รวม

ก่อสร้างวางวะบายนํ้า 
คสล. ถนน 
สำราญราษฎร์ ซอย6 
จากแยกถนน 
สาธารณะถงบ้านตาบัว 
ชุมชนโนนหมัน

165,000

ก่อสร้างรางระบายน็า 
คสล.ถนนเลียงเมิอง 
จากแยกซอยเข้าอุ่ข้าง 
หมีถึงบ้านนายลนั๋น ชุ 
กลาง ชุมชนบัว 2

593,000

ก่อสว้างวางท่อระบาย 
นา คสล.จากถนนแสน 
ลุขตัดกับถนน 
มํ่ดรภาพ-โนนลุงถึง 
ถนนพัฒนา3 บ่น้าการ 
ประปาส่วนภฺมีภาค
โนนลุง ชุมซินแสนลุข

1,970,000

งบ#งฑุน ค่าค่8นแ#ะส์งก่อสร้าง
ก่อสร้างวางท่อวะบาย 
นํ้า คสล.ถนน 
สำราญราษฎร์ซอย 16 
ชุมซนไนนสฺง

810,000

วางท่อระบายน็า คส!) 
.ถนนสำราญราษฎร์ 
ซอย 2 ทางเขาบ้าน 
ยายไนว หมั่นกลาง 
ชุมขนบัว 2

220,000

ค่าบ้าวฺงร้กฺษาและปรับปรุง 
ที่ดินและสิ๋งก่อสร้าง

ปรับป-!ง/ข้อมแซม 
อาคารเวียนหริออาคาร 
ประกอบโรงเวียน 
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์)

150,000

!
1

ปรับปาง/ข้อมแซม 
อาคารเวียนหวีออาคาร ; 
ประกอบโรงเวียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บ่า-!ง)

150,000

หน้า : 24/26
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งบ/หมวด/

-
ปว“ เภ V โว^าน '~~—— แผนงาน

‘ "โ/"'*-ว,
แผนงานงบกลาง

ร1น ้น ™ ว “

:ว;..;:. •.1. ; ■.ฯ:-.' ■ว'- ไ: -;-
แผนงาน!!วัางความ 
เข้มแข้งของชุมชน

ๆ̂. .7̂,- ; ว ,1 ~ไ /  '1
แผน-งานเคหะและ 

ชุมชน

- - - . -

แผนงาน่ส่งคม
แงเคราะฟ่

-

แผนงานสาธารณ 
อุฃ

งบ *1ทุน ด่า*!?ณและส่งก่อ!!วัาง

ปวับปวง/,!!อมแซม 
อาคาว!วัยนหวัออาคาว 
ประกอบโวง!วัยน 
เทศบาอ 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

-----------------

150,000

ปรับปวงขอบทางเป็น 
แอลพัลทตกคอนกวัด 
ทั๋งลองบังถนนศวัธานี 
ซอย 3
ชุมขนกวะพี้-ตลาดเก่า

78,000

ปรับปวฺงถนนคลล.เป็น 
แอลพัลท'ดิก คอนกวัด 
ถนนบ้านบัว •{(วงทาง 
เข้าศาลาชุมขน ชุมซน 
บัว 1

175,000

งบ!วันอุดหนฺน เวันอุดหนฺน

เงินอุดหนุนส่วนราชกาใ

โควงกาวขยายเขต 
ระบบจำหน่ายแวงดํ่า 
และติดตั๋งดวงโคม 
ไฟ่ฬาลาธาร!นะถนน 
เกษตร ซอย 1

75,000

โควงกาวขยายเขต 
ระบบจำหน่ายแรงตา 
และดิดตั๋งดวงโคม 
ไฟ่ฬาลาธาว[นะถนน 
บ้านบัว แยกลาธารณะ 
บ้าน ว.ต.ไพรัตน์ 
เทิยบซัยภฺมิ

90,000

'.. 11

โควงกาวขยายเขต 
ระบบจำหน่ายแรงตํ่า 
และดิดตั๋งดวงโคม 
ไฟ่ฬาลาธารณะถนน 
ปวะขาอฺทิศ 3 ทางไป 
บ่อขยะ

120,000

I

รวม 20,401,456 6,042,800 2,495,400 2,471,960 24,660,560 845,360 4,348,390 54,674,980[
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— แผนงาน 
1เ1ะ1ภทรายจ่าย *------ ----—^ ; ^

แผนงานการรกุษา 
ครามสงบภายใน

’

ว

งบ*งทุน ค่าทิฟินแแะส์งก่อสราง

ปรับปวฺง/ข้อมแซม 
อาคารเรียนหวีออาคาร 
ประกอฆโรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)

150,000

ปรับปรงขอบทางเป็น 
แอสพี้ล่ท์ดิกคอนกรีต 
ทั๋เงสองบังถนนศรีธานี 
ซอย 3
ขฺมขนกระพี้-ตลาดเก่า

78,000

175,000

ปรับปรฺงถนนคสล.เป็น 
แอสพี้ลท'ดิก คอนกรีต 
ถนนบ้านบัว ฟางทาง 
เข้าศาลาขฺมซน ซฺมขน 
บัว 1

งบเงินอดหนฺน เงินอุดหนน

เงินอุดหนฺนส่วนวาขการ

โครงการขยายเขต 
ระบบจำหน่ายแรงตั้า 
และติดตั๋เงดวงโคม 
ไฟฬาสาขารณะถนน 
เกษตร ซอย 1

75,000

โครงกาวขยายเขต 
ระบบจำหน่ายแรงตั้า 
และดิดตั๋งดวงโคม 
ไฟพี้าสาธารณะถนน 
บ้านบัว แยกสาธารณะ 
บ้าน ร.ต.ไพรัตน์ 
เทิขบ'ชัยฦมํ

90,000

โครงกาวขยายเขต 
ระบบจำหน่ายแวงตั๋า 
และดิดตั๋งดวงโคม 
ไฟฬาสาธารณะถนน 
ประขาอุทิศ 3 ทางไป 
บ่อขยะ

120,000

รวม 10,777,520 23,907,824 150,626,250

หน้า : 26/26



ส่วนท่ี 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลในนสุง 

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถาน3นานุบาล

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

;Vร?.'*?̂':*.:•.■ด้̂ ' น**'.'*ร4?. .•1 ;’ . ,  ' - '

รายรับจรัง

2558 2559 2560
ศมาดรายได้ 1

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลด

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลฺด 0.00 0.00 ๐.๐๐!

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00!

เงินใ]วยเหลิอจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เงินใ]วยเหสิอจากงบประมาณรายจ่าย'ทั่วไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝาก!!นาคาร

ค่า!!รรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับจำนำ

ค่าขายเศษของ 0 0 0 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับจำนำ 0.00 0.00 0.00

ผลประโขชนอน

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ค่าปรับ 0.00 0.00 0.00

ค่าแรง 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตลิด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เสรัม

ค่าเใ]า

ค่าเร]าบ้าน 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อีน

เงินทำน,ปารฺงทัองถิ่น 30^0 0.00 0.00 0.00

ทฺนดำเน้นการของสถานธนานฺบาล 50^0 0.00 0.00 0.00

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20^0 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00



รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานฐนานุบาล

คำแถล4งบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายจ่ายจรง

2558 2559 2560

งบเงินอฺดหนฺน 0.00 0 0 0 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.001

งบบฺคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่าย!!น 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการกิจการสถานซนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลโนนลุง 
อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับท้ังสิน 17,910,000 บาท แยกเป็น 
รายได้ เป็นเงิน 10,910,000 บาท 

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด 
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด 

โดยคำนวณจากยอดกำไรทรัพย์หลุดของปี 2560 เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

"โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดีอนตุลาคม 2560 - 
กันยายน2561 เป็นเกณฑ์"

ดอกเบ้ียรับจำนำ 
ดอกเบ้ียรับจำนำ

"โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
เป็นเกณฑ์"

รายได้เป็ดเตลัด รวม 5,000 บาท

รายได้เป็ดเตล็ด จำนวน 5,000 บาท

เป็นรายจ่ายเป็ดเตลัดต่างๆที่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ
รายได้อ่ืน เป็นเงิน 7,000,000 บาท

เงินทำนฺบำรุงท้องถิ่น 30^0 จำนวน 2,100,000 บาท

โดยคำนวณจากกำไรสูทธิจากปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ทฺนดำเนินการของสถานธนานฺบาล 50^0 จำนวน 3,500,000 บาท

โดยคำนวณจากกำไรสูทธิจากป็ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 1,400,000 บาท

โดยคำนวณจากกำไรสูทธิจากป็ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รวม 900,000 บาท
จำนวน 900,000 บาท

รวม 5,000 บาท
จำนวน 5,000 บาท

รวม 10,000,000 บาท
จำนวน 10,000,000 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถาน3นานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตำบลโนนสูง 

อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันทึพิมฝ:26/7/2561 13:38:07 หน้า:1/6

ประมาณการรายจ่ายรวมพงสิน 15,099,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรแล 
ท่ัวไป แยกเป็น

ะหมวดเงินอุดหนุน

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,860,000 บาท
เงินเดิอน (ฝายประจำ) รวม 1,860,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งให้กับผฺจัดการสถานธนานุบาลฯ

ค่าจ้างลุกจ้างประจำ จำนวน 1,800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานฺบาลฯ

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,088,500 บาท 
ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด
"สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดให้เจ้าหน้าที่ 
และพนักงานสถานธนานฺบาลที่ร่วมทำกาวจำหน่ายทรัพย์หลุด"

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จำนวน 66,000 บาท
"สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี และผุ้ปฏิบัติ 
หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี"

เงินเพิ่มการครองขํเพชั่วคราว จำนวน 44,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองขํเพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองขํเพชั่วคราวของพนักงาน 
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2558 หรีอระเบียบ คำสั่ง ฟลียนแปลงจากสำนัก 
งาน จ.ส.ท.

รวม 695,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จำนวน 70,000 บาท
"สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ ผุ้ปฏิบัติ 
หน้าที่แทนผุ้ตรวจการสถานธ"นานุบาลฯ และเป็นเงินรางวัล"เจ้าหน้าที่ 
ในการตรวจ"สอบทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลฯ"

เงินสมทบเงินสะสม จำนวน 180,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10^0ของเงินค่า 
จ้างประจำ หรือมีระเบียบ คำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนั่กงาน จ.ส.ท.

เงิน'ฟวยเหลีอการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท
"สำหรับจ่ายเป็นค่าฟวยเหลีอบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล 
ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าย์วยเหลีอการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ"


