
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนบุรี

อําเภอสหัสขันธ   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,751,170 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,769,368 บาท
งบกลาง รวม 13,769,368 บาท

งบกลาง รวม 13,769,368 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,572,563 บาท

แยกเป็น
1.เพื่อชําระหนี้เงินกองทุน กสท.ตามสัญญา 1632/75/2559 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 งวดที่ 6 (ตนเงิน 1,106,720.74
 บาท  
2.เพื่อชําระหนี้เงินกองทุน กสท.ตามสัญญา 1856/45/2561 ลง
วัน 20  เมษายน 2561 งวดที่ 5 (ตนเงิน 238,958.37 บาท 
3. เพื่อชําระหนี้เงินกองทุน กสท.ตามสัญญา 1632/75/2559 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 งวดที่ 5 ตามบันทึกตอทาย
สัญญา 1799/119/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 
(ตนเงิน204,748.73บาท) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 149,034 บาท

แยกเป็น
1.คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 115,188.39 บาท เพื่อชําระหนี้เงิน
กองทุน กสท. ตามสัญญา 1632/75/2559 ลงวันที่ 24
 พฤษภาคม 2559 งวดที่ 6 
2.คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 30,147.57 บาท เพื่อชําระหนี้เงินกอง
ทุน กสท. เพื่อซื้อรถขยะตามสัญญา1856/45/2561 ลงวันที่ 20
 เมษายน งวดที่ 5 
3.คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 25,831.60 บาท เพื่อชําระหนี้เงินกอง
ทุน กสท. งวดที่ 5 ตามบัญชีตอทายสัญญากูเงินเลข
ที่1799/119/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,412 บาท

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจางในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนบุรี ในอัตรารอยละ 5 ของเงินคาตอบแทน 
คาครองชีพแตละคน เป็นเวลา 12 เดือน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,127,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินโครงการหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ตาม
หนังสือสั่งการ กรมสงเสริมฯ ที่ มท. 0810.8/4002 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2563 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 43 ลําดับที่ 1) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,388,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินในโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิภาพทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือทุพลภาพ และเงินที่ไดรับจัดสรรเบี้ยยังชีพ
เพิ่มเติม ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสั่งการ กรมสง
เสริมฯ ที่ มท 0810.8/4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 43 ลําดับที่ 2) 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูติดเชื้อ HIV (เชื้อ
เอดส) ตามหนังสือ กรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.8/4002 ลงวัน 25
 ธันวาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 43 ลําดับที่ 3) 
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เงินสํารองจาย จํานวน 366,638 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวนในหนาที่ของ
เทศบาล โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง
สงเคราะหผูประสบภัยและอื่นๆ ตามที่คณะผูบริหารเห็นสมควร
หรือในกรณีที่ไมมีงบประมาณตั้งจายไวตามนัยขอ 19 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มี
นา 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2558  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มีนาคม 2559

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน กรวยจราจร 20 กรวย แผงกั้น
จราจร 10 แผง สัญญานไฟจราจร ป้ายจราจร กระโคง
จราจร กระบองไฟจราจร เสื้อจราจร ฯลฯ
ตามหนังกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 39 ลําดับที่ 1) 

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 673,234 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจําจํานวน 2 ราย ตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,012,431 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติ โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศใหหรือเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23
 พ.ย. 2564

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโนนบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโนนบุรี 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 46 ลําดับที่ 11) 

สมทบสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 43,856 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตามขอบังคับ
สันนิบาตฯ สมาชิกสมาชิกสามัญที่มีรายรับจริงในปีที่ผานมา ยก
เวนเงินกู เงินจายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุประเภท ใหชําระ
คาบํารุงรอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับจริง
ปี 2564 รายรับจริง 47,321,024.98 บาท 

สมทบหลักประกันกองทุนสุขภาพ จํานวน 105,000 บาท

เพื่อสมทบระบบหลักประกันกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ ว110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 41 ลําดับที่ 9) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,433,440 บาท

งบบุคลากร รวม 9,159,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายใหแกนายกเทศมนตรีจํานวน 12 เดือน ๆ ละ 28,800
 บาท 
เป็นเงิน 345,600  บาท และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน ๆ
 ละ 15,840 บาท  
จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 380,160  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725,760  บาท 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 72,000  บาท  และรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 4,500  บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 108,000  บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000  บาท 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 72,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 4,500 บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 10,080 บาท เป็น
เงิน 120,960  บาท  
และคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400  บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น207,360 บาท 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

แยกเป็น
1.คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ  จํานวน  12 เดือน ๆ
 ละ 15,840  บาท เป็นเงิน 190,080 บาท
2. คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ  จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 12,960 บาท เป็นเงิน  155,520 บาท
3.คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาฯ  จํานวน 10 คน คน
ละ 10,080  บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,311,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,151,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนใหพนักงานเทศบาลในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ไดแก
-ปลัดเทศบาล 
-รองปลัดเทศบาล 
-ตรวจสอบภายใน 
-หัวหนาสํานักปลัดฯ 
-หัวหนาฝ่ายอํานวยการ 
-หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
-นิติกร 
-นักทรัพยากรบุคคล 
-นักพัฒนาการทองเที่ยว
-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

แยกเป็น
1.เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000  บาท
2.เงินประจําตําแหนงพิเศษปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
3.เงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4.เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
5.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
6.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายอํานวยการ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 829,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนพนักงานจางสังกัดสํานักปลัดฯ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพแกพนักงานจางในสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล 

งบดําเนินงาน รวม 4,175,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาลที่สภา
เทศบาลมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสมัยประชุมและนอกสมัย
ประชุม เชน การประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบ
ประมาณฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ และกรรมการ
ตาง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู
สิทธิ์ตามระเบียบของทางราชการ ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบทางราชการ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของ ผูบริหารทองถิ่น/ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทาง
ราชการ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,943,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,800,000 บาท

แยกเป็น
1.คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 1,750,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอ
เติม เสริมสรางวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่งกอสรางที่อยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ 
2.คาจัดทําวารสาร,จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ,รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนบุรี ฯลฯ ตั้งไว 25,000 บาท  
3.คาจัดปรับปรุงทําระบบเวปไซดเทศบาลตําบลโนนบุรี ตั้ง
ไว 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําและปรับ
ปรุงระบบเวปไซดเทศบาลตําบลโนนบุรี      
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000
 บาท เพื่อเป็นคารับรองบุคคลที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน นิเทศ
งาน ทัศนศึกษาดูงาน และชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว
โดยตั้งตามเกณฑในอัตราไมเกินปีละ 1% 
ของรายไดจริงในปีงบประมาณที่ลวงมา ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่ เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจาง และผูมี
สิทธิ์ ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 33 ลําดับที่ 6) 
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี 2566
 เชน จัดกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ ชุดสังฆทาน และอื่นๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 33 ลําดับที่ 5)

โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสุนทร มหาวชิราลงกร
ณฯและพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามา
ธิบดี ศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณฯและพระบรมวงศานุวงศ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 32 ลําดับที่ 3)

โครงการประชุมประชาคม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการประชุมประชาคม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 34 ลําดับที่ 9)

โครงการป้องกันยาเสพติดและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 57,500 บาท

เพื่อใชจายในโครงการป้องกันยาเสพติดและแกไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 32 ลําดับที่ 1)

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวันทองถิ่นไทย
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 33 ลําดับที่ 4)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องคกร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกร เชน การอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขา
ราชการ พนักงาน และผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตาม
โครงการ จํานวน 90 คน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 35 ลําดับที่ 11)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

แยกเป็น
1.เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไมสามารถใช
งานได เชน เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ รถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต ฯลฯ ซึ่งจะตองจางซอมใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยู
เสมอ รวมถึงคาจางการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสํานัก
งาน 
2.เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ ตั้ง
ไว 450,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอ
สรางตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม
สามารถใชงานได เชน หองน้ํา สวนอาคารตางในสํานักงาน ฯลฯ
 ซึ่งจะตองจางซอมใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ 

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เกาอี้
พลาสติก กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ตรายาง แฟ้ม แบบพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาปูโต๊ะ แกวน้ํา ถวย
ชาม ไมกวาด ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตาง ๆ
 เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก กันชน ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(ชุดตรวจสารเสพ
ติด) ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร อุปกรณ พันธุพืช ฯลฯ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อจัดทําป้ายตางๆฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก
ขอมูล  หัวพิมพ ฮารดดิสท  หมึกสําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอ
เนื่อง การดแอนตี้ไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 202,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาลฯ  
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณียากรรายเดือน 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
สํานักปลัด กองคลัง กองการศึกษา 
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งบลงทุน รวม 1,038,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,038,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 64,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 32,200 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู
2.)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4.)  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6.)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7.)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร 
ราคาปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 75 ลําดับที่ 3)
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โต๊ะสแตนเลส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะแสตนเลส ขนาดความกวาง 75 ซม. ยาว 179
 ซม. สูง 74 ซม. จํานวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) โต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค
2) โครงขาเป็นสแตนเลส หรือดีกวา
3) มีขนาดกวาง 75 ซม. ยาว 179 ซม. สูง 74 ซม.
(อางอิงจากการสืบราคาตามทองตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 24)

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 8
 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) พัดลมตั้งพื้นขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว
2) ปรับระดับความเร็วพัดลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ 
3) สายได 90 องศา ปรับความสูง
4) ขาเสาและฐานพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
5) ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
(อางอิงจากการสืบราคาตามทองตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 78 ลําดับที่ 19)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
แบบดับเบิ้ลแคบ
1.เป็นกระบะสําเร็จรูป
2.หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 77 ลําดับที่ 13)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท
คุณลักษณะดฉพาะสังเขป
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1
 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
3.1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
3.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
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4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
6) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
9) มีแป้นพิมพและเมาส
10) มีจอแสดงภารในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
11) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 79 ลําดับที่ 21)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อใหเป็นศูนยกลางในการประสานงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอสหัสขันธในการรวบรวม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือประชาชน ตามหนังสือ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนน้ํา
เกลี้ยง ที่ กส 83401/ ว50 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ขอรับเงิน
อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 36 ลําดับที่ 17)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้า
แดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ สูชุมชนมั่นคง"

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตาม
แผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติด จังหวัด
กาฬสินธุ สูชุมชนมั่นคง" ฯลฯ
ตามหนังสือ อําเภอสหัสขันธ ที่ กส 0418/1102 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2565 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 32 ลําดับที่ 1)

งานบริหารงานคลัง รวม 6,565,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,094,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,094,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,868,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองคลังไดแก 
-ผูอํานวยการกองคลัง 
-หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง 
-นักวิชาการเงิน 
-นักวิชาการพัสดุ 
-เจาพนักงานจัดเก็บรายได ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 144,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน รวม 4,420,060 บาท

ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตัวแทน
ชุมชนในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบทางราชการ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,157,060 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 617,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสรางวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่ง
กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเชาที่ดินธนารักษ จํานวน 419,260 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินธนารักษ แยกเป็น
1.คาเชาอาคารตลาดสด จํานวน 10 อาคาร เดือนละ 10,605
 บาท 12เดือน รวมเป็นเงิน 127,260 บาท
2.คาเชาที่ดินธนารักษพื้นที่บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลฯ 
เป็นเงิน 250,000 บาท
3.คาเชาที่ธนารักษที่ตั้งหอถังสูง(ประปา)โรงเรียนสหัสขันธ
วิทยาคมและสถานีสูบน้ําแหลมโนนวิเศษ ม.9 เป็นเงิน 42,000
 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 72 ลําดับที่ 14)

คาเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึกอบรมฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
ผูมีสิทธิ์ ตามระเบียบทางราชการ ฯ

คาน้ําดิบผลิตประปาโรงสูบ ม.9 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเป็นคาน้ําดิบผลิตประปา โรงสูบ ม.9 
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการจัดทําปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 72 ลําดับที่ 13)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไมสามารถใช
งานได เชน เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ รถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต ฯลฯ ซึ่งจะตองจางซอมใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยู
เสมอ รวมถึงคาจางการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสํานัก
งาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,655,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ
 ฯลฯ เป็นตน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนบุรี 

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน สารสม คลอรีน ไม ปูน
ซีเมนต สี ตะปู เหล็ก ทอระบายน้ําขนาดตาง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามัน
เบรก กันชน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับรถยนต
สวนกลาง จํานวน 6 กอง เพื่อใชบริการทั่วไป ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ ฮารดดิสท หมึกสําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอ
เนื่อง การดแอนตี้ไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,470,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน อาคารตาง ๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบของเทศบาล ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล ไฟฟ้าโรงฆาสัตว ไฟฟ้า
โรงสูบน้ํา ฯลฯ 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน สวนสาธารณะในเขต
เทศบาล ตลาดสดเทศบาล โรงฆาสัตว ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 50,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 18,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  12,000  บีทียู
2.)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4.)  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6.)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7.)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร 
ราคาปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ  
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 74 ลําดับที่ 2)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีกําลังไฟขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 25)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญานนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 79 ลําดับที่ 22)
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จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอย
กวา 1,600x900 Pixel
3) มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
4) มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 25)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,291,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,108,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,108,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนใหแกพนักงานเทศบาลในสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ไดแก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 303,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพรอมทั้งปรับปรุงคาจางใหแกลูกจางประจํา
สังกัดสํานักปลัดเทศบาลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 369,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนพนักงานจางสังกัดสํานักปลัดฯ 
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนถนนชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ  
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 14 ลําดับที่ 1)

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 31 ลําดับที่ 7)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑตางๆ ของ
เทศบาล เชน วิทยุมือถือ โต๊ะ เกาอี้ รถดับเพลิง รถน้ํา อุปกรณดับ
เพลิง ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตาง ๆ
 เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก กันชน ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น สายดับเพลิงขนาดเสนผานศูนย
กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พรอมขอตอสวมใชงาน คาเติมน้ํายา
เคมีแหงดับเพลิงและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดับเพลิง ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เครื่องชารตแบตรถยนต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องชารตแบตรถยนต
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เครื่องชารจแบตเตอรี่ สามารถจายกระแสไฟฟ้าไดสูงสุดถึง 30
 แอมป์
2) สําหรับชารจแบตรถยนต ทุกประเภท รถตูไฟ รถแทรกเตอร
หรือรถบรรทุกในอูรถทั่วไป
3) ระบบป้องกันความปลอดภัย ถึง 3 ชั้น
4) สามารถเรงกระแสชารจได
(ราคาอางอิงจากการสืบราคาตามทองตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 26)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,749,792 บาท

งบบุคลากร รวม 3,179,592 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,179,592 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,706,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ไดแก 
-ผูอํานวยการกองการศึกษา 
-หัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-นักวิชาการศึกษา 
-เจาพนักงานธุรการ
-ขาราชการครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษาฯ เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 2 คน เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 305,052 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองการ
ศึกษา สําหรับพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายไดเป็นเงิน 65,052 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานตามภารกิจ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 570,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลฯ
และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 430,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 295,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสรางวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่ง
กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อ
เป็นคารับรองบุคคลที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน
นิเทศ ทัศนศึกษา และชมกิจการของเทศบาล โดยตั้งตามเกณฑใน
อัตราไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงในปีงบประมาณที่ลวง
มา ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียน ของพนักงานเทศบาล ลูกจางและผูมีสิทธิ์ ตามระเบียบ
ทางราชการ

โครงการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียน ครูผูดูแลเด็ก และผูเกี่ยว
ของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการและ
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียน ครูผู
ดูแลเด็กและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
เจริญธรรม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 58 ลําดับที่ 5)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ตลอดจน
ทรัพยสินของเทศบาลฯ ตั้งไว 30,000 บาท เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร โต๊ะ เกากี้ รถจักรยานยนต การดูแลรักษาเครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ
2.เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้ง
ไว 30,000 บาท เชน อาคาร ศพด. อาคาร สนง กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แกวน้ํา ถวยชาม ไม
กวาด ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล ฮารทดิส
 หัวพิมพ หมึกสําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,604,570 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,341,370 บาท

ค่าใช้สอย รวม 640,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
เจริญธรรม ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเงินสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 (จํานวน 60
 คน x 21บาท x 245 วัน)
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 57 ลําดับที่ 2)

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 57 ลําดับที่ 3)   

โครงการจัดทําหองเรียน อัจฉริยะ ศพด.วัดเจริญธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการจัดทําหองเรียน อัจฉริยะ ศพด.วัดเจริญ
ธรรม เชน คาคอมพิวเตอร เครื่องฉายโปรเจคเตอร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน และอื่นๆ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 60 ลําดับที่ 12)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค
. 2565 (จํานวน 60 คน x 1,700บาท ) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 59 ลําดับที่ 8)
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ค่าวัสดุ รวม 690,670 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 670,670 บาท

เพื่อจายเป็น คาอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลโนนบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
แยกเป็น
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม จํานวน 60 คน จํานวน 260
 วันๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 114,972 บาท
2.โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษราษฏรอํานวย จํานวน 224
 คน จํานวน 260 วันๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 429,228.80 บาท
3.โรงเรียนสหัสขันธวิทยาคม จํานวน 66 คน จํานวน 260
 วันๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 126,469.20 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องใชประจําตัวเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
เจริญธรรม เชน แป้ง สบู ยาสีฟัน ผากันเปื้อน ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,263,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,263,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ขวบ)

จํานวน 45,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริม
การเรียนรูและการจัดการการศึกษา (3-5ขวบ)
1.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
2.คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/คน/ปี จํานวน 40 คน เป็นเงิน 17,200 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 60 ลําดับที่ 10)

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลโนนบุรี

จํานวน 1,218,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลโนนบุรี แยกเป็น
1.โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษราษฎรอํานวย  จํานวน 224
 คน จํานวน 200 วัน วันละ 21 บาท  เป็นเงิน 940,800 บาท
2.โรงเรียนสหัสขันธวิทยาคม จํานวน 66 คน จํานวน 200 วัน วัน
ละ  21 บาท เป็นเงิน 277,200  บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 57 ลําดับที่ 1)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,199,240 บาท

งบบุคลากร รวม 2,640,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,640,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,758,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ไดแก 
-ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
-หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
-นักวิชาการสุขาภิบาล 
-เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000 บาท
2.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 773,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองสาธารณสุขฯ  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจางในสังกัดกองสาธารณ
สุขฯ 

งบดําเนินงาน รวม 531,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ  
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
ผูมีสิทธิ์ ตามระเบียบทางราชการ 

โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการตามแนวพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 40 ลําดับที่ 8)

โครงการฝึกผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตามกฎกระทรวง
สาธารณสุขฯ พ.ศ. 2561

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกผูประกอบการและผูสัมพัส
อาหารตามกฎกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 40 ลําดับที่ 7)

โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงคควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 40 ลําดับที่ 5)
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โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรม
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลกฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 42 ลําดับที่ 14)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม วัสดุครุภัณฑตาง ๆ ของ
เทศบาลฯเชน รถบรรทุกขยะ รถหนาตักหลังขุด เครื่อง
คอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็น
ตน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนบุรี ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ดอกไมจัดบอรด และ
วัสดุที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพรในหนวยงาน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายพนักงานรักษาความสะอาด เชน เสื้อ
ผา ผาปิดปาก ปิดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หัว
พิมพ   ฮารดดิสท หมึกสําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอเนื่อง การด
แอนตี้ไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาชนิดสะพายแบบขอแข็ง 2 จังหวะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาชนิดสะพายแบบขอแข็ง 2
 จังหวะ จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.เป็นเครื่องตัดแบบสะพาย
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.3 แรงมา
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบตัด 
ราคาอางอิงจากการสืบราคาตามทองตลาด
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 27)

รถเข็นขยะ 2 ลอ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถเข็นขยะ 2 ลอ จํานวน 2 คันๆ ละ 6,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.โครงเหล็ก ตะแกรงถี่ ไมผุกรอน
2.ขนาดยาวไมนอยกวา 100 ซม. กวางไมนอยกวา 60 ซม. สูงไม
นอยกวา 40 ซม.
3.ลอเป็นชนิดมอเตอรไซคขนาด ไมนอยกวา 17 ซม.
4.ขาตั้งคู
ราคาอางอิงจากการสืบราคาตามทองตลาด
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 28)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,273,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,803,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,803,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,563,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมไดแก 
-ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
-หัวหนาฝ่ายสังคมสงเคราะห 
-นักพัฒนาชุมชน 
-เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายสังคมสงเคราะห เดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินเลื่อนขั้นคา
ตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสรางวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่ง
กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
ผูมีสิทธิ์ ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ

โครงการปรับปรุงและซอมแซม กอสรางบานคนพิการ ผูดอยโอกาส 
ตําบลโนนบุรี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการปรับปรุงและซอมแซม กอสรางบานคน
พิการ ผูดอยโอกาส ตําบลโนนบุรี ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 43 ลําดับที่ 4)

โครงการวันกตัญู ขอพรผูสูงอายุตําบลโนนบุรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการวันกตัญู ขอพรผูสูงอายุ ตําบลโนน
บุรี ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 44 ลําดับที่ 6)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑตาง ๆ ตลอด
จนทรัพยสินของเทศบาล ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็น
ตน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนบุรี ฯลฯ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แกวน้ํา ถวยชาม ไม
กวาด ฯลฯเป็นตน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนน
บุรี 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ฯลฯเป็นตน เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนบุรี 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ในกิจกรรมโครงการ
ตางๆ ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอ
มูล ฮารดดิสท หัวพิมพ หมึกสําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอ
เนื่อง การดแอนตี้ไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ เป็นตน 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสนาม

เต๊นท OTOP จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต๊นท OTOP จํานวน 5 เต๊นทๆ ละ 4,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีขนาด 2x3 เมตร
2) มีขาตั้ง 4 ขา สามารถพับเก็บได
ราคาอางอิงจากการสืบราคาตามทองตลอด
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 80 ลําดับที่ 29)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,249,520 บาท

งบบุคลากร รวม 3,019,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,019,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,424,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
สังกัดกองชาง ไดแก 
-ผูอํานวยการกองชาง 
-หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง 
-วิศวะเครื่องกล 
-เจาพนักงานประปา 
-นายชางเขียนแบบ
-นายชางโยธา  
-เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพใหพนักงาน สังกัดกองชาง 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง เดือนละ  3,500
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
2.เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง  1,500
  บาท จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 18,000  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  60,000 บาท 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา สังกัดกองชาง พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงคาจางลูกจางประจํา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 186,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจาง สังกัดกองชาง ในการ
ปฏิบัติงาน 

วันที่พิมพ : 18/11/2565  10:58:38 หนา : 40/50



งบดําเนินงาน รวม 1,788,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลและผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบทางราชการ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,175,520 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 715,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสรางวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่ง
กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางและ
ผูมีสิทธิ์ ตามระเบียบทางราชการ ฯลฯ  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 410,000 บาท

แยกเป็น
1.เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้ง
ไว 310,000 บาท เชน ถนนลูกรัง,ถนนคอนกรีตหรือสิ่งกอสราง
อื่น ๆ และอาคารตาง ๆ ฯลฯ
2.เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของ
เทศบาลที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได เชน
เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ รถยนตสวนกลางฯลฯ ตั้ง
ไว 100,000 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนบุรี 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯลฯ 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาปูโต๊ะ แกว
น้ํา ถวย ชาม ไมกวาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก กันชน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนบันทึก
ขอมูล หัวพิมพฮารดดิสท หมึกสําหรับเครื่องพิมพกระดาษตอ
เนื่อง การดแอนตี้ไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 441,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 441,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. สายศาลากลางบานหมู 4 จํานวน 359,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล. สายศาลา
กลางบานหมู 4 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 110
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 16 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเลข
ที่ ทต.นร.66-01
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 29 ลําดับที่ 51)

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหมู 4 ต.โนนบุรี - บานคําเชียงยืน 
ต.นิคม

จํานวน 31,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล. สายหมู 4 ต
.โนนบุรี - บานคําเชียงยืน ต.นิคม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 11
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.นร.66-03
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 29 ลําดับที่ 51)

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลังสํานักงานสาธารณะสุข จํานวน 51,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล. สายหลัง
สํานักงานสาธารณะสุข ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 18
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.นร.66-02
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 29 ลําดับที่ 50)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,593,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,593,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,223,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,223,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสรางวัสดุครุภัณฑหรือที่ดินหรือสิ่ง
กอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังรองรับขยะ ถุงหมัก
ขยะอินทรีย ไมกวาด แกวน้ํา ถวยชาม รองเทาบู๊ท ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตาง ๆ
 เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา น้ํามันเบรก กันชน ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย และอื่น ๆ ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ และสถาบันสง
เสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราช
ดําริ และสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืล
สานแนวพระราชดําริ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 54 ลําดับที่ 17)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ ตําบลโนนบุรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูง
อายุ ตําบลโนนบุรี ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 46 ลําดับที่ 12)

โครงการสงเสริม/ฝึกอบรมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลโนนบุรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการสงเสริม/ฝึกอบรมและพัฒนากลุมอาชีพ
ตําบลโนนบุรี ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 50 ลําดับที่ 2)
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โครงการสงเสริมการตลาดถนนคนเดินสหัสขันธไดโนโรด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมการตลาดถนนคนเดินสหัสขันธได
โนโรด สงเสริมการทองเที่ยวของตําบลโนนบุรี ประชาชนกลุม
อาชีพมีสถานที่จําหนายสินคาสรางอาชีพสรางรายไดใหกับ
ประชาชนในตําบล ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 49 ลําดับที่ 20)

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีเชิดชูพระคุณแม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสตรีเชิดชูพระคุณ
แม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 45 ลําดับที่ 7)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 45 ลําดับที่ 8)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 606,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดโนนบุรีเกมส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดโนน
บุรีเกมส  
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 61 ลําดับที่ 1)
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โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จัดซื้อ
ชุดกีฬา ชุดวอรม ใหกับนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันและรวม
ขบวนพาเหรดในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธเกมส   
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 61 ลําดับที่ 2)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 69 ลําดับที่ 26)

โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทุกประเภท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาทุกประเภท เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาชุด
กีฬา คาใชจายอื่นๆ ในการเขารวมการแขงขัน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 62 ลําดับที่ 7)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล  วอลเลย
บอล  ลูกฟุตซอล ตระกรอ ตาขาย ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนขบวนพาเหรดชุมชน จํานวน 66,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อใชจายในโครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด อุดหนุนขบวนพาเหรด 11 ชุมชน ๆ ละ 6,000
 บาท 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 63 ลําดับที่ 10)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 976,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 976,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9
 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เชน คาปรับภูมิทัศน จัดสวนยอม จัด
ซื้อไมดอกไมประดับ คาป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทําซุม
เฉลิมพระเกียรติฯ ระบบไฟฟ้า คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 69 ลําดับที่ 29)

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย ในโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 67 ลําดับที่ 20)

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นอื่นๆและวันสําคัญอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญอื่นๆทาง
พุทธศาสนา  
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 64 ลําดับที่ 11)

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เชน คา
รางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน การจัดทําฐานบั้งไฟ คาใช
จายอื่นๆ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 66 ลําดับที่ 17)
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โครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต มหาธารลําปาว ทะเลมรกต
อีสาน แหลมโนนวิเศษ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต มหาธารลํา
ปาวทะเลมรกตอิสาน แหลมโนนวิเศษ เป็นคารางวัล คาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 64 ลําดับที่ 13)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คา
รางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 67 ลําดับที่ 21)

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อใชจายในโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา เชน คารางวัล คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 65 ลําดับที่ 14)

โครงการจัดงานสืบชะตา ขอขมาลําน้ําปาวและไหวปู่เชียงโสม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานสืบชะตา ขอขมาลําน้ํา
ปาวและไหวปู่เชียงโสม เชน เครื่องสักการะบูชา เครื่องขอ
ขมา และประกอบพิธีเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธ/พรามห คาใชจาย
อื่นๆ 
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 69 ลําดับที่ 30)

โครงการไหวพระ 9 วัน 9 วัด จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการไหวพระ 9 วัน 9 วัด เชน คา
ดอกไม ธูป เทียน อัฐบริขาร(ผาอาบน้ําฝน พานบายศรี ฯลฯ
) ปัจจัยถวายวัด สังฆทาน ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 65 ลําดับที่ 15)
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โครงการไหวศาลหลักเมือง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการไหวศาลหลักเมือง เชน คา
เครื่องสักการะ คาตอบแทนการแสดงศิลปะพื้นเมือง คาใชจาย
อื่นๆ
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 69 ลําดับที่ 31)

งบเงินอุดหนุน รวม 199,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 199,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 144,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานใชจายในโครงการ ดังนี้
1.อุดหนุนขบวนแหเทียนเขาพรรษาจํานวน 9 ขบวนๆ ละ 5,000
 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
2.อุดหนุนการจัดทํากระทง 11 ชุมชนๆ ละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 44,000 บาท
3.อุดหนุนจัดทําซุมและ/หรือขบวนสงกรานต 11
 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 55,000บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 68 ลําดับที่ 22)

โครงการอุดหนุนขบวนแหชุมชน จํานวน 55,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการจัดทําขบวนแหบั้งไฟและอุดหนุนการจัดทําบั้ง
ไฟ 11 ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนบุรี พ.ศ. 2566 - 2570
 หนา 68 ลําดับที่ 22)

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม วัสดุครุภัณฑตางๆ ของ
งานตลาดสดเทศบาลฯ ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 18/11/2565  10:58:38 หนา : 49/50



งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม วัสดุครุภัณฑตางๆ ของ
งานโรงฆาสัตวเทศบาลฯ ฯลฯ 
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