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    (ส ำเนำ)   
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 

สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งท่ี  ๑  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันท่ี  6  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลโนนสะอำดชั้น ๒ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
เริ่มกำรประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐น. เลิกประชุมเวลำ  ๑๒.๐๐น.  

************************************ 
ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสุริยันต์ มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สุริยันต์ มุ่งแสง  
๒ นำยประดิษฐ์ วันนิจ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ประดิษฐ์ วันนิจ  
๓ นำยกอง พรมลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ กอง พรมลา  
๔ นำยสุวำท แหล้ป้อง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ สุวาท แหล้ป้อง  
๕ นำยประสำท หงส์วงษ์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ประสาท หงส์วงษ์  
๖ นำยทองแดง อสุรินทร์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ ทองแดง อสุรินทร์  
๗ นำยสังข์ทอง ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  
๘ นำยอดุลย์ สิมมี สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ อดุลย์ สิมมี  
๙ นำยสุวรรณ จันทร์เกตุ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ สุวรรณ์ จันทร์เกตุ  

๑๐ นำยทอง พลโยธำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๑๑ นำยประพิศ พลเขต สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ประพิศ พลเขต  
๑๒ นำยไสว เกตมำลำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒ ไสว เกตมาลา  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย

เหตุ 
๑ นำยอุดมศักดิ์ นำอุดม นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด อุดมศักดิ์ นาอุดม  
๒ นำยธงชัย วันนิจ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ธงชัย วันนิจ  
๓ นำยถำวร ศรีสมบัติ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ถาวร ศรีสมบัติ  
๔ นำยค ำพอง        สุวรรณบล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ค าพอง สุวรรณบล  
๕ นำยประสำท พำน้อย รองนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด   ลำ 
๖ ส.ต.ท.ศรำวุธ เชื้อไพบูลย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ส.ต.ท.ศราวุธ เชื้อไพบูลย์  
๗ นำยชำญชัย วีรปัญญำนนท์ หัวหน้ำส ำนักปลัด ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
๘ นำยสมเด็จ   มุ่งวิชำ ผอ.กองสำธำรณสุข สมเด็จ มุ่งวิชา  
๙ นำงพวงพยอม อุดชำ ผอ.กองคลัง พวงพยอม อุดชา  

๑๐ นำยจันทวิทย์ สัตย์ซ่ือ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จันทวิทย์ สัตย์ซ่ือ  
13 นำงสำวชุติมำ กอผจญ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรเกษตร ชุติมา กอผจญ  
14 นำงสำวอรัญญำ โนรี หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง อรัญญา โนรี  
15 นำงวรนุด มุ่งวิชำ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข วรนุด มุ่งวิชา  
14 นำยพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  
15 น.ส.ดวงจันทร์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ดวงจันทร์ วันนิจ  
16 น.ส.ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์ ผู้ช่วยนิติกร ปวรวรรณ เชื้อไพบูลย์  
17 น.ส.พิมพ์ใจ วงษ์ชมภู ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ พิมพ์ใจ วงษ์ชมภู  
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ระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ 10  มิถุนำยน ๒๕๖2                 
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง ญัตติกำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

  3.๑  กำรตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปหีมวดค่ำครุภัณฑ์ 
    3.2  กำรเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวดค่ำที่ 
                                                 ดินและสิ่งกอ่สร้ำง 
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ญัตติกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  ๒๕62   
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง ญัตติกำรพจิำรณำเทศบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3  

       ในวำระที่ ๑ ข้ันรับหลักกำร 
ระเบียบวำระที่ 6 เรื่อง ญัตติอื่น ๆ 
 

สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำนวันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๑  ประจ ำปี ๒๕๖2 วันที่ 6  สิงหำคม ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด บัดน้ี ถึงเวลำประชุมแล้วขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ ตรวจนับ
องค์ประชุมปรำกฏ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลอยู่ในต ำแหน่ง ๑๒ คน  
- เข้ำร่วมประชุม ๑๒  คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนน
สะอำด เปิดประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดสมัยสำมัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- วันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมท่ีทรำบ 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

- สวัสดีครับ คณะบริหำร ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน และพนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด
ทุกท่ำน มีท่ำนใดแจ้งข้อรำชกำรใดที่จะแจ้งขอเชิญเลขำนุกำรประธำนสภำช้ีแจ้งข้อรำชกำร
ต่ำงๆ ขอเชิญครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- สวัสดีครับสมำชิกสภำฯทุกท่ำน คณะผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำน  ช่วงนี้เกิดสภำวะฝน
ทิ้งช่วง ท ำให้เกิดควำมแห้งแล้ง ทำงเทศบำลต ำบลโนนสะอำดก็ไม่ได้นิ่งเฉย มีกำรส่งน้ ำดื่ม
ช่วยเหลือประชำชน ส่วนกำรเกษตรก็ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยงข้อง จึงขอให้ท่ำนสมำชิก
ทุกท่ำนได้รับเรื่องรำวของฝนแลง้กบัพี่น้องประชำชนแล้วน ำมำให้กระผมจะรวบรวมประสำน
ไปยังหน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือครับ 

นำยอุดมศักด์ิ  นำอุดม  นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ 
ดังนี้ครับ 
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- กระผมขอแจ้งแก่ท่ำนสมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลทุกท่ำนที่ ในวันที่ 
12 สิงหำคม  2562 นี้ ขอให้ทุกท่ำนเข้ำร่วมงำน พิธีถวำยพระพรเนื่องในโอกำสเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  ณ 
หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยำคำร ในเวลำ 06.30 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมเพียงกัน
ครับ  
- ในวันที่ 7 – 10 สิงหำคม  2562 นี้ นำยกไดด้เดินทำงเข้ำอบรม เรื่อง ควำมโปร่งใสใน
กำรบริหำรงำนท้องถ่ิน หำกท่ำนใดมีหนังสือลงนำมขอเชิญครับ 
- กำรด ำเนินงำนของเครื่องจักร  รถเกรดเดอร์ หำกมีสมำชิกท่ำนใดประสงค์ที่จะให้รถเกรด
เดอร์ไปท ำงำนในชุมชนของท่ำนขอให้แจ้งควำมประสงค์กับท่ำนรองนำยกค ำพอง  สุวรรณ
บล  แต่ตอนน้ีรถเกรดเดอร์ยำงรั่วอยู่ที่ คึมป่ำข่ำ ก ำลังด ำเนินกำรซ่อมแซมครับ 
- เรื่องค ำสั่งอยู่เวรยำมจุดเฝ้ำระวังรถบรรทุกหนักผ่ำนชุมชนยังไม่มีกำรแจ้งให้ยกเลิกครับ ก็
ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนที่จะมีค ำสั่งยกเลิกให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรสภำฯ 
- เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ 
ดังนี้ครับ 
- กำรสมัครจิตอำสำเพิ่มเติม หำกท่ำนใดที่ยังไม่ได้สมัครหรือยังไม่ได้รับเครื่องแบบจิตอำสำ 
ขอให้สมัครได้ที่อ ำเภอศรีบุญเรือง และขอให้แจ้งข่ำวไปยังประชำชนทุกชุมชนให้ทรำบด้วย
ครับ 
- มีระเบียบเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ท่ำนสมำชิกสภำได้ทรำบได้แก่ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรำยงำนขออนุมัติกันเงิน ต่อสภำท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลำ
หนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินยังมิได้ ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภำท้องถ่ิน หรือกรณี มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ 
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่กอ่สรำ้ง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงกำร
ดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ในระดับ
อ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 
- ข้อ 9 ในต ำบลหนึ่ง ให้มีคณะกรรมกำรบรหิำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร ข้ึนคณะหนึ่ง เรียก
โดยย่อว่ำ ก.บ.ต. โดยประกอบด้วย  
(๑) ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบประจ ำต ำบลที่นำยอ ำเภอมอบหมำย ประธำนกรรมกำร  
(2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต ำบล กรรมกำร  
(3) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในต ำบลที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินสำมคน กรรมกำร  
(4) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบล กรรมกำร  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินห้ำคน กรรมกำร  
(6) พัฒนำกรผู้รับผิดชอบต ำบล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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- ข้อ 12 ในอ ำเภอหนึ่ง ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร ข้ึนคณะหนึ่ง 
เรียกโดยย่อว่ำ ก.บ.อ. โดยประกอบด้วย  
(๑) นำยอ ำเภอ ประธำนกรรมกำร  
(๒) ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนหรือปลัดอ ำเภอ รองประธำนกรรมกำร หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนปกครอง  
(๓) พัฒนำกำรอ ำเภอ กรรมกำร 
( 4 ) ท้องถ่ินอ ำเภอ กรรมกำร  
( 5 ) หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ในระดับอ ำเภอ กรรมกำร ที่
นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินสิบสองคน  
( 6 ) ผู้แทนผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ ำเภอซึ่งคัดเลือกกันเอง กรรมกำร 
ประเภทละหนึ่งคน ยกเว้นองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และเมืองพัทยำ  
( 7 ) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินห้ำคน กรรมกำร  
( 8 ) ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบส ำนักงำนอ ำเภอ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
( 9 ) ข้ำรำชกำรส ำนักงำนส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัด กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
ที่ท้องถ่ินจังหวัดมอบหมำยจ ำนวนหนึ่งคน  
(10) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ กรรมกำรและผู้ ช่วยเลขำนุกำร  ที่
นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน  
กรรมกำรตำม (5) (6) และ (7) มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละห้ำปี 
- แสดงให้เห็นว่ำแผนพัฒนำต ำบล จะไม่ใช้เจ้ำหน้ำที่ในต ำบลเป็นผู้ก ำหนด แต่จะเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือนมำเป็นผู้ก ำหนดเป็นส่วนมำก และต่อไปเรำต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ต่ำงๆ
ในแผนให้รัดกุมมำกข้ึน 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯ และเจ้ำหน้ำที่ท่ำนใดแจ้งข้อรำชกำรอีกหรือไม่ครับ หำกไม่มีแล้วกระผมขอ
ด ำเนินกำรในวำระที่ ๒ ต่อไปเลยนะครับ 

 

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- แจ้งกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖2 วันที่  10 
มิถุนำยน ๒๕๖2  ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมเทศบำลให้ท่ำนสมำชิกสภำ
เทศบำลทรำบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและเอกสำร แนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม ขอให้
ท่ำนได้ตรวจดูว่ำมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- เมื่อไม่มีผู้ใดช้ีแจงเป็นอย่ำงอื่น ผมขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำล ต ำบลโนนสะอำด สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อ วันที่ 
10 มิถุนำยน ๒๕๖2 ท่ำนใดให้กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - เห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสมยัสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖2   
เมื่อวันท่ี 10 มิถุนำยน ๒๕๖1 จ ำนวน  ๑๒ เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง ญัตติกำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- มีรำยละเอียดในแผนงำนต่ำงๆ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณครับ 
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สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
3.๑  กำรตั้งจำ่ยรำยกำรใหม่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
- ระเบียบกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๗ และข้อ 29 ว่ำด้วยกำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณคุณภำพ
รำคำเปลี่ยนแปลงไปให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มำตรำ ๔๘  ปัญจวีสติ 
วรรคสอง 
๓.๑.๑ โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิำรงำนทั่วไป 
งำน  บรหิำรทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน     

(5) โครงกำรค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้ำน
โนนสะอำด  หมู่ท่ี 1   ตั้งไว้ 250,000 บำท 

รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 แบบคู่ บ้ำนโนนสะอำด หมู่ท่ี 1 จ ำนวน 1 ซุ้ม ตั้งจ่ำย
รำยกำรใหม่ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 250,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยแล้ว  ๐  บำท  คงเหลือก่อนโอน  
250,๐๐๐ บำท   

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 21    
หน้ำ 214 
โอนลด   (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิำรงำนทั่วไป 
งำน  บรหิำรทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำซื้อหรอืแลกเปลี่ยนที่ดิน     

โครงกำรจัดซื้อท่ีดินเพ่ือจัดท ำบ่อขยะหรือเพ่ือกิจกำรในกำร
บริกำรสำธำรณอ่ืนๆในพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลโนนสะอำด    ตั้งไว้ 
2,900,000 บำท 

รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อที่ดินตำมโครงกำรจัดซื้อที่ดิน
เพื่อจัดท ำบ่อขยะหรือเพื่อกิจกำรในกำรบริกำรสำธำรณอื่ นๆในพื้นที่เทศบำลต ำบลโนน
สะอำด  ตั้งไว้ 2,900,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 0  บำท คงเหลือก่อนโอน 2,900,00๐  
บำท  โอนลด  250,000 บำท คงเหลือหลังโอน 2,650,00๐ บำท 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถำมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณเพื่อไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่เป็น ค่ำจัดซื้อ
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พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แบบคู่ บ้ำนโนน
สะอำด  หมู่ที่ 1จ ำนวน  250,000 บำท โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่เป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 
แบบคู่ บ้ำนโนนสะอำด  หมู่ท่ี 1จ ำนวน  250,000 บำท จ ำนวน  12  เสียง เป็นเอก
ฉันท์ 
๓.๑.2 โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิำรงำนทั่วไป 
งำน  บรหิำรทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน     

(6) โครงกำรค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้ำนศรี
ภูทอง หมู่ท่ี 15   ตั้งไว้ 250,000 บำท 

รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อพรอ้มติดตั้งซุม้เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แบบคู่ บ้ำนศรีภูทอง หมู่ที่ 15 จ ำนวน 1 ซุ้ม ตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่ ขออนุมัติโอนเพิ่ม 250,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยแล้ว  ๐  บำท  คงเหลือก่อนโอน  250,
๐๐๐ บำท   

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 22    
หน้ำ 214 
โอนลด   (ส ำนักปลัด) 

แผนงำน บรหิำรงำนทั่วไป 
งำน  บรหิำรทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำซื้อหรอืแลกเปลี่ยนที่ดิน     

โครงกำรจัดซื้อท่ีดินเพ่ือจัดท ำบ่อขยะหรือเพ่ือกิจกำรในกำร
บริกำรสำธำรณอ่ืนๆในพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลโนนสะอำด    ตั้งไว้ 
2,900,000 บำท 

รำยละเอียด/โครงกำร/กิจกรรม  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อที่ดินตำมโครงกำรจัดซื้อที่ดิน
เพื่อจัดท ำบ่อขยะหรือเพื่อกิจกำรในกำรบริกำรสำธำรณอื่ นๆในพื้นที่เทศบำลต ำบลโนน
สะอำด  ตั้งไว้ 2,900,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 250,000  บำท คงเหลือก่อนโอน 
2,650,00๐  บำท  โอนลด  250,000 บำท คงเหลือหลังโอน 2,400,00๐ บำท 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถำมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณเพื่อไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่เป็น ค่ำจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แบบคู่ บ้ำนศรีภูทอง 
หมู่ที่ 15   จ ำนวน  250,000 บำท โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยรำยกำร
ใหม่เป็นค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 
แบบคู่ บ้ำนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15   จ ำนวน  250,000 บำท จ ำนวน  12  เสียง เป็นเอก
ฉันท์ 
3.2 กำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีรำยละเอียดในแผนงำนต่ำงๆ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณครับ 

สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
- ระเบียบกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ อำศัยอ ำนำจตำม ควำมในระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ ๒๙ ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงค ำ
ช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพรำคำเปลี่ยนแปลงไป ให้ เป็ นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้ อง ถ่ิน ประกอบกับ
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕1๕๒) มำตรำ 
๔๘  ปัญจวีสติ วรรคสอง 
3.2.1 เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง  (กองช่ำง) 

แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำน  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค     

(18) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง  
       หมู่ท่ี 16 กลุ่ม 3         ตั้งไว้  100,000 บำท 

   ข้อควำมเดิม 
(18) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 กลุ่ม 3   
       ตั้งไว้  100,000 บำท 
- เนื่องจำกตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
รองรับไว้ จึงโอนลดมำจำกรำยกำรอื่นซึ่งมีงบประมำณคงเหลือเพียงพอหรือไม่ได้จ่ำยแล้ว 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 กลุ่ม 
3 ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 47.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 188.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.05 เมตร  
ข้อควำมใหม่ 
(18) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 กลุ่ม 3   
       ตั้งไว้  100,000 บำท 
- เนื่องจำกประมำณกำรรำยจ่ำยไว้ผิดพลำด จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงข้อควำม
ประมำณกำรรำยจ่ำย เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน
โนนทอง หมู่ที่ 16 กลุ่ม 3 ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 51.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 204.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 
เมตร  
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นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสยั หรือข้อซักถำมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีท่ำนใดมีข้อซักถำม ผม
จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบในกำรเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
2562 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ชุมชนโนนทอง หมู่
ที่ 16 กลุ่ม 3  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 ค่ำ
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 
กลุ่ม 3    จ ำนวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง ญัตติกำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  ๒๕62   
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ขอเชิญท่ำนเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ ช้ีแจงรำยละเอียดครบั 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

- เรียนประธำนสภำ คณะผู้บรหิำร ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำน  กระผมสบิต ำรวจโทศรำวุธ  เช้ือ
ไพบูลย์ ขอช้ีแจงระเบียบกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ดังนี้ครบั 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำ
เงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๘๙  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถ่ินภำยใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
เกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจกำรที่จัดท ำเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน  ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสรมิกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภทตำม
ระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันเงินไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและ
กรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด ำเนินกำรก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรจ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเสถียรภำพในระยะยำว 
- ปัจจุบันสถำนกำรณ์คลังเทศบำลต ำบลโนนสะอำดมีเงินสะสม  ณ  วันที่  31 กรกฎำคม 
๒๕62 จ ำนวน   13,410,539.10  บำท   
- หักบัญชีรำยได้ค้ำงรับ บัญชีเงินฝำก ก.ส.ท. บัญชีลูกหนี้ต่ำงๆ และหักส ำรองจ่ำย 10 % 
คงเห ลื อ เงิ น ส ะส มที่ น ำ ไป บ ริ ห ำร ได้  ณ  วัน ที่  6   สิ งห ำค ม   2 5 6 2  จ ำน วน                                      
8,663,343.36  บำท 
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- จ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมในกำรประชุมสมัยสำมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕62 
ในวันที่ 6  สิงหำคม   2562 ในครั้งนี้  จ ำนวน 9 โครงกำร เป็นจ ำนวนเงิน  4,497,๐๐๐ 
บำท  มีรำยละเอียด  ดังนี้  

4.๑  โครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินตลำด หมู่ท่ี 2–ชุมชนศรีสง่ำ  
หมู่ท่ี 12 (รอบสระประจ ำหมู่บ้ำน) ตั้งไว้  500,๐๐๐  บำท 5    
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 440.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,320.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียด ตำม
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 24  
หน้ำ  155 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินตลำด หมู่ท่ี 2–ชุมชนศรีสง่ำ  หมู่ท่ี 12 (รอบ
สระประจ ำหมู่บ้ำน) จ ำนวน  500,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหิน
ตลำด หมู่ท่ี 2–ชุมชนศรีสง่ำ  หมู่ท่ี 12 (รอบสระประจ ำหมู่บ้ำน)  จ ำนวน   500,๐๐๐  
บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

4.2  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี 3–ชุมชนนำอุดม  หมู่ท่ี 9  
ตั้งไว้  500,๐๐๐  บำท  
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
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อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 190.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 950.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียด ตำมแบบ 
ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 43  
หน้ำ  157 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังโปร่ง หมู่ ท่ี  3–ชุมชนนำอุดม  หมู่ ท่ี  9   จ ำนวน       
500,๐๐๐  บำท 

มตท่ีิประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชมุชนวังโปร่ง หมู่
ท่ี 3–ชุมชนนำอุดม  หมู่ท่ี 9 จ ำนวน   500,๐๐๐  บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

4.3  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคึมน้ ำเกลี้ยง หมู่ท่ี 11–ชุมชนวังโพน หมู่ท่ี 
8  ตั้งไว้  500,๐๐๐  บำท  
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 160.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 960.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียด ตำมแบบ 
ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 
205  หน้ำ  182 
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นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคึมน้ ำเกลี้ยง หมู่ท่ี 11–ชุมชนวังโพน หมู่ท่ี 8  จ ำนวน       
500,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชมุชนคึมน้ ำ
เกลี้ยง หมู่ท่ี 11–ชุมชนวังโพน หมู่ท่ี 8 จ ำนวน   500,๐๐๐  บำท จ ำนวน  12  เสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 

4.4  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนศรีสง่ำ หมู่ท่ี 12 (พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ) 
ตั้งไว้ 500,๐๐๐ บำท 

โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 139.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 834.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  พร้อมท่อระบำยน้ ำ 
คสล. ขนำด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำ 2 บ่อ และลำนคอนกรีตติดสำมแยก หนำ 0.15 
เมตร พื้นที่  81.00 ตำรำงเมตร พื้นที่ ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 915.00 ตำรำงเมตร 
(รำยละเอียด ตำมแบบ ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 
236  หน้ำ  186 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนศรีสง่ำ หมู่ ท่ี  12  (พร้อมท่อระบำยน้ ำ)  จ ำนวน       
500,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนศรีสง่ำ หมู่
ท่ี 12 (พร้อมท่อระบำยน้ ำ) จ ำนวน   500,๐๐๐  บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็นเอกฉันท์ 
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4.5  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนนำใหม่ หมู่ท่ี 13-ชุมชนโนนสะอำด   
หมู่ท่ี 1  ตั้งไว้ 500,๐๐๐ บำท  
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕6๒  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 7.00 เมตร ระยะทำง 138.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 966.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียด ตำมแบบ 
ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 
266  หน้ำ  191 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนนำใหม่ หมู่ท่ี 13-ชุมชนโนนสะอำด  หมู่ท่ี 1จ ำนวน       
500,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชมุชนโนนนำใหม่ 
หมู่ท่ี 13-ชุมชนโนนสะอำด หมู่ท่ี 1  จ ำนวน   500,๐๐๐  บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 

4.6  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16-ชุมชนโนนหัวนำ  
หมู่ท่ี 14  ตั้งไว้ 500,๐๐๐ บำท  
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕6๒  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
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เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 160.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 960.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียด ตำมแบบ 
ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 
320  หน้ำ  199 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 16 -ชุมชนโนนหัวนำ  หมู่ท่ี 14 จ ำนวน       
500,๐๐๐  บำท 

มตท่ีิประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 
16-ชุมชนโนนหัวนำ  หมู่ท่ี 14  จ ำนวน  500,๐๐๐ บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็นเอก
ฉันท์ 

 

4.7  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 17-ชุมชนวังไฮ  ตั้งไว้ 
500,๐๐๐ บำท 
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕6๒  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 160.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 960.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร (รำยละเอียด ตำมแบบ 
ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 
342  หน้ำ  202 
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นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 17-ชุมชนวังไฮ จ ำนวน  500,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 
17-ชุมชนวังไฮ จ ำนวน 500,๐๐๐ บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

4.8  โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทำงแอสฟัลติก ชุมชนโนนสะอำด  
       หมู่ท่ี 1  ตั้งไว้ 497,๐๐๐ บำท 

โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕6๒  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 517.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 2,068.00 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (รำยละเอียด ตำมแบบ ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 6  
หน้ำ  152 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทำงแอสฟัลติก ชุมชนโนนสะอำด  หมู่ท่ี 1  จ ำนวน  
497,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวทำงแอส
ฟัลติก ชุมชนโนนสะอำด หมู่ท่ี 1 จ ำนวน 497,๐๐๐ บำท จ ำนวน  12  เสียงเป็นเอก
ฉันท์ 
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4.9  โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง สำย นภ 14002 – 14003 โดยกำรลง 
       ยำงมะตอยผสมเสร็จ  ต้ังไว้ 500,๐๐๐ บำท  
โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น 
- เป็นกำรบริกำรสำธำรณะ ตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน ตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ ของเทศบำล ใน พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕6๒  มำตรำ ๕๐ (๒)  และ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอน
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖(๒) ซึ่งเหตุผล
และควำมจ ำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำ
อุทกภัย และปัญหำฝุ่นละอองในหน้ำแล้ง เป็นสำเหตุและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมที่เสียหำย และขยำยปริมำณเส้นทำงคมนำคมที่มีปัญหำด้ำนฝุ่น
ละอองของประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรสัญจรระหว่ำงชุมชน กำรเช่ือม
เส้นทำงกำรคมนำคม ให้ได้รับควำมปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วข้ึน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขนส่งผลผลติทำงกำรเกษตร ลดต้นทุนกำรผลิตของน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกผลผลิต รำษฎรที่ได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่รำษฎรในต ำบลโนน
สะอำด 
- ปริมำณงำน โดยกำรลงยำงมะตอยผสมเสร็จ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 70,000 กิโลกรัม ส ำหรับ
ซ่อมพื้นผิวพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 875 ตำรำงเมตร หนำเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตรพร้อมอัดแน่น 
ตำมพื้นที่ผิวจรำจรที่ช ำรุดเป็นจุดๆ (รำยละเอียด ตำมแบบ ปร.๔ และ ปร.๕(ก)) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562) ข้อ 1  
หน้ำ  151 

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือซักถำม ขอเชิญครับ  เมื่อที่ประชุมท่ำนใดไม่มีข้อ
ซักถำม ผมจะขอมติที่ประชุมสภำฯในกำรอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลำดยำง สำย นภ 14002 – 14003 โดยกำรลงยำงมะตอยผสมเสร็จ 
จ ำนวน  500,๐๐๐  บำท 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง สำย นภ 14002 
– 14003 โดยกำรลงยำงมะตอยผสมเสร็จ จ ำนวน 500,๐๐๐ บำท จ ำนวน  12  เสียง
เป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง  ญัตติกำรพิจำรณำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ.  
                                      ๒๕63   ในวำระที่ ๑  (ขั้นรับหลักกำร) 
นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - เชิญเลขำเสนอข้อกฎหมำย ประกอบพิจำรณำ 
สิบต ำรวจโทศรำวุธ   เชื้อไพบูลย์   ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552 มำตรำ ๖๕  ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำลต้องตรำข้ึน
เป็นเทศบัญญัติ ถ้ำเทศบัญญัติงบประมำณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมำณปี
ก่อนไปพลำง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคท้ำย ว่ำด้วยญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำ
สำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำรพิจำรณำวำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปร
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ญัตติไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภำท้องถ่ินมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณนั้น  

นำยสุริยันต์  มุ่งแสง ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ต่อไปเป็นกำรประชุมพิจำรณำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.   
๒๕63 ในวำระที่ ๑ ข้ันรับหลักกำรขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด ช้ีแจง
หลักกำรและเหตุผลในกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕63 

นำยอุดมศักด์ิ  นำอุดม นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุกท่ำนในกำรจัดท ำเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถ่ินที่ได้วำงแผนไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึง 
เสนอ(ร่ำง)เทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสมำชิกสภำ
เทศบำลต ำบลโนนสะอำดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป  
- หลักกำรและเหตุผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพโดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบล
โนนสะอำด   
 - บัดนี้ ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกำสนี้
คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำและสมำชิกสภำทุก
ท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะ กำรคลังตลอดจนหลักกำร  และแนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ดังต่อไปนี้ 
- เนื่องจำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 17 ข้อ 22 ข้อ 23 และ
ข้อ 24 ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำประมำณกำรรำยรับ และประมำณกำรรำยจ่ำย และให้
หัวหน้ำหน่วยงำนคลังรวบรวมกำรเงินและสถิติต่ำงๆของทุกหน่วยงำน เพื่อใช้ประกอบกำร
ค ำนวณขอตั้งงบประมำณเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ ข้อ ๒๓ และวรรคท้ำย ให้เจ้ำหน้ำที่
งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไขงบประมำณในช้ันต้นแล้วให้เสนอ
ต่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน และวรรคท้ำย ว่ำด้วยเมื่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้พิจำรณำอนุมัติให้
ตั้งเงินงบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม 
และจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ
ผู้บริหำรท้องถ่ินได้น ำเสนอต่อสภำท้องถ่ินภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖2 
๑. สถำนะกำรคลัง 
 เมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ(รำยรับ -รำยจ่ำยจริง ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕61) 
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด มี เงินฝำกธนำคำร ประเภทต่ำงๆ  และเงินสด จ ำนวน 
38,454,580.07 บำท ข้อมูล  ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕61 มีดังนี ้

  



17 

 

เงินสด                   131.00  บำท 
เงินฝำกธนำคำร     38,454,449.07  บำท  แยกเป็น 
๑   เงินฝำกธนำคำรออมสินสำขำศรบีุญเรอืง บัญชีเลขที่  ๓๐๐๐๐๑๐๘๑๑๗-๗  (ประเภทฝำกประจ ำ 12 เดือน) 
          6,869,846.32 บำท 
๒.   เงินฝำกธนำคำร ธกส.สำขำศรีบญุเรือง  บัญชีเลขที่  01-๒๗๑-๒-๕๓๙๒๘-๕ (ประเภทออมทรพัย์)           

         12,316,100.29 บำท 
3.   เงินฝำกธนำคำร ธกส.สำขำศรีบญุเรือง  บัญชีเลขที่  02-012-7-46829-4 (ประเภทออมทรพัย์)           

1,985,409.69 บำท 
4.   เงินฝำกธนำคำร ธกส.สำขำศรีบญุเรือง  บัญชีเลขที่  01-๒๗๑-๒-๖๙๐๐๕-๓ (ประเภทออมทรพัย์)        
              0.00  บำท 
5.   เงินฝำกธนำคำร ธกส.สำขำศรีบญุเรือง  บัญชีเลขที่  310-0-00782-55-9 (ประเภทฝำกประจ ำ 6 เดือน)        
          10,915,096.85 บำท 
6.   เงินฝำกธนำคำร ธกส.สำขำศรีบญุเรือง  บัญชีเลขที่  310-0-01745-67-9 (ประเภทฝำกประจ ำ 6 เดือน)        
            5,115,668.16 บำท 
7.   เงินฝำกธนำคำรกรงุไทย สำขำศรบีุญเรือง บัญชีเลขที่  982-๐-76785-7 (ประเภทออมทรัพย์)         

  1,252,327.76 บำท 
รวมเงินจำกบัญชีเงินฝำกทุกประเภทท้ังสิ้น จ ำนวน 38,454,580.07  บำท 

9.   เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 18,843,391.74   บำท 
10. เงินสะสม  จ ำนวน      12,989,277.79  บำท 
11. เงินกู้  จ ำนวน -   บำท 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 1.  รำยรับจริงท้ังสิ้น    69,183,603.06  บำท    ประกอบด้วย 

 หมวดภำษีอำกร     354,871.74  บำท 
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และใบอนุญำต  268,855.00  บำท 
 หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน    389,330.89  บำท 
 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกำรพำณิชย ์  0.00  บำท 
 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     314,399.90  บำท 
 หมวดรำยได้จำกทุน       23,804.00  บำท 
 หมวดภำษีจัดสรร         28,435,318.89  บำท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        38,847,022.64  บำท 
2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             0.00  บำท 
3.  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ    550,000000  บำท 
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กำรวิเครำะห์ประมำณกำรรำยรับ 
รำยได้จัดเก็บเอง 
 (1)  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
  ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 จ ำนวน 190,๐๐๐ บำท เนื่องจำกมีกำรใช้กฎหมำย
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งเป็นกำรรวบรวมภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ และภำษีป้ำยเข้ำไว้ด้วยกัน 
โดยประมำณกำรไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 190,000 บำท ซึ่งมีฐำนผู้เสียภำษี จ ำนวน  146 รำย 
 (2)  ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน  รำยรับจริงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  
  ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 จ ำนวน ๐ บำท เนื่องจำกกฎหมำยภำษีโรงเรือนและ
ที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งรับจริงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 69,394.69 
บำท และส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจำกไม่มีลูกหนี้คงค้ำงแต่อย่ำงใด  
 (3)  ภำษีบ ำรุงท้องท่ี  รำยรับจริงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
  ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 จ ำนวน 180,00๐ บำท เนื่องจำกกฎหมำยภำษี
บ ำรุงท้องที่ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่ง รับจริงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 
69,394.69 บำท และส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ได้ต้ังรองรับไว้ส ำหรับลูกหนี้คงค้ำง จ ำนวน  170  รำย  
 (4)  ภำษีป้ำย รำยรับจริงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  
  ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 จ ำนวน 19,00๐ บำท เนื่องจำกกฎหมำยภำษีป้ำย
ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งรับจริงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 18,890.00 บำท 
และส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ได้ต้ังรองรับไว้ส ำหรับลูกหนี้คงค้ำง จ ำนวน  24  รำย  
 จำกกำรวิเครำะห์รำยได้ที่เทศบำลต ำบลโนนสะอำดจัดเก็บเองหมวดภำษีอำกร ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ (1) 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (2) ภำษีโรงเรือนและที่ดิน (3) ภำษีบ ำรุงท้องที่ และ(4) ภำษีป้ำย ได้มีกำรเปลี่ยนมำเป็น 
พ.ร.บ.ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรจัดเก็บภำษีได้ประกำรรำยรับไว้รองรับแล้ว   
 ส ำหรับกำรวิเครำะห์รำยได้ที่รัฐจัดสรรให้ รวมถึงค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำต รำยได้จำกทรัพย์สิน เงินอุดหนุน 
และรำยได้เบ็ดเตล็ด ได้เปรียบเทียบกับรำยรบัจริงของงบประมำณที่ผ่ำนมำ(งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61) 
ดังตำรำงต่อไปนี้ 
ประมำณกำรรำยรับ 

รำยรับ รับจริง  
ปี  ๒๕61 

ประมำณกำร  
ปี ๒๕61 

ประมำณกำร  
ปี ๒๕๖2 

ประมำณกำร 
ปี ๒๕๖3 

ก. รำยได้ภำษีอำกร 28,790,190.63 ๒7,367,๐๐๐.๐๐ ๒7,584,๐๐๐.๐๐ 29,689,๐๐๐.๐๐ 
๑. หมวดภำษีอำกรรำยได้จัดเก็บเอง 354,871.74 ๓๖7,๐๐๐.๐๐ ๓84,๐๐๐.๐๐ ๓89,๐๐๐.๐๐ 
- ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 0.00 0.00 190,000.00 
- ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 69,394.69 60,๐๐๐.๐๐ 70,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
- ภำษีบ ำรุงท้องที่ 266,587.05 ๓0๐,๐๐๐.๐๐ ๓0๐,๐๐๐.๐๐ 18๐,๐๐๐.๐๐ 
- ภำษีป้ำย 18,890.00 7,๐๐๐.๐๐ 14,0๐๐.๐๐ 19,0๐๐.๐๐ 
๒. หมวดภำษีอำกรจัดสรรที่รัฐบำลจัดเก็บ 28,435,318.89 27,000,๐๐๐.๐๐ 27,200,๐๐๐.๐๐ 29,300,๐๐๐.๐๐ 
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
- ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 1,473,820.01 2,000,000.00 350,000.00 1,500,000.00 
- ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผนฯ 10,485,903.83 10,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 10,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 10,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
- ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (๑ ใน ๙) 4,478,684.01 5,000,๐๐๐.๐๐ 5,000,๐๐๐.๐๐ 5,000,๐๐๐.๐๐ 
- ภำษีธุรกิจเฉพำะ 47,880.16 100,00๐.๐๐ 100,00๐.๐๐ 50,00๐.๐๐ 
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รำยรับ รับจริง  

ปี  ๒๕61 
ประมำณกำร  

ปี ๒๕61 
ประมำณกำร  

ปี ๒๕๖2 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕๖3 
๒. หมวดภำษีอำกรจัดสรรที่รัฐบำลจัดเก็บ 28,435,318.89 27,000,๐๐๐.๐๐ 27,200,๐๐๐.๐๐ 29,300,๐๐๐.๐๐ 
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)        
- ภำษีสุรำ 0.00 ๒,6๐๐,๐๐๐.๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 10๐,๐๐๐.๐๐ 
- ภำษีสรรพำสำมิต 10,021,077.05 5,5๐๐,๐๐๐.๐๐ 6,5๐๐,๐๐๐.๐๐ 10,4๐๐,๐๐๐.๐๐ 
- ค่ำภำคหลวงแร่ 57,306.96 100,๐๐๐.๐๐ 150,๐๐๐.๐๐ 100,๐๐๐.๐๐ 
- ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 137,171.87 1๐๐,๐๐๐.๐๐ 1๐๐,๐๐๐.๐๐ 15๐,๐๐๐.๐๐ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิฯ ที่ดิน 1,733,475.00 1,6๐๐,๐๐๐.๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ข. รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร 658,185.89 813,๐๐๐.๐๐ 763,2๐๐.๐๐ 677,75๐.๐๐ 
    ๑. หมวดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและ 268,855.00 263,๐๐๐.๐๐ 383,2๐๐.๐๐ 297,75๐.๐๐ 
ค่ำปรับ        
- ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำร 10,500.00 0.๐๐ 1,0๐๐.๐๐ 10,0๐๐.๐๐ 
แจ้งกำรจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือ         
สถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้นที่ใด        
ซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร        
- ค่ำใบอนุญำตก ำจัดสิ่งปฏิกูล ๐.๐๐ 0.๐๐ 0.๐๐ 0.๐๐ 
- ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็น 25,840.๐๐ 20,0๐๐.๐๐ 20,0๐๐.๐๐ 30,0๐๐.๐๐ 
อันตรำยต่อสุขภำพ        
- ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 202,410.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
- ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 6,844.00 2,000.00 2,000.00 6,550.00 
- ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 291.00 1,000.00 2,000.00 500.00 
- ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรพนัน 20.00  100.00 100.00 
- ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ทำงสำธำรณะ        
- ค่ำใบอนุญำตสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
- ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 0.00 10,0๐๐.๐๐ 8,00๐.๐๐ 50๐.๐๐ 
หรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้นที่ใด     
ซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร     
- ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตอ่ืนๆ 0.๐๐ 0.00 ๐.๐๐ 0.๐๐ 
- ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตใช้เสียง 150.00  100.00 100.00 
- ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 22,800.๐๐ 30,๐๐๐.๐๐ 150,๐๐๐.๐๐ 50,๐๐๐.๐๐ 
    ๒. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 389,330.89 ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 380,๐๐๐.๐๐ 380,๐๐๐.๐๐ 
- รำยได้จำกทรัพย์สินอ่ืนๆ(ดอกเบี้ยเงินฝำก) 389,330.89 ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 380,๐๐๐.๐๐ 380,๐๐๐.๐๐ 
    ๓. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
และกิจกำรพำณิชย์        
ค. รำยได้จำกทุน 23,804.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 30,00๐.๐๐ 
- ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 23,804.00 0.00  30,000.00 
ง. เงินช่วยเหลือ 39,397,022.64 43,520,0๐๐.๐๐ 43,652,80๐.๐๐ 42,523,250.๐๐ 
    ๑.1 หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 11,410,398.00 13,000,0๐๐.๐๐ 12,400,0๐๐.๐๐ 12,000,0๐๐.๐๐ 
      - เงินอุดหนุนเพื่อกำรบูรณะท้องถิ่น  0.00 13,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  0.00 
และกิจกำรอ่ืนทั่วไป        
      - เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำร 11,410,398.00 0.00 12,40๐,๐๐๐.๐๐ 12,00๐,๐๐๐.๐๐ 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ     
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รำยรับ รับจริง  
ปี  ๒๕61 

ประมำณกำร  
ปี ๒๕61 

ประมำณกำร  
ปี ๒๕๖2 

ประมำณกำร 
ปี ๒๕๖3 

ง. เงินช่วยเหลือ (ต่อ) 39,397,022.64 43,520,0๐๐.๐๐ 43,652,80๐.๐๐ 42,523,250.๐๐ 
     1.2 หมวดเงินอุดหนนุทั่วไประบ ุ 13,345,082.0๐ 15,031,600.00 14,222,120.00 14,828,250.00 
ประสงค์ด้ำนกำรศึกษำ     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนอำหำรเสริม 683,397.00 2,515,700.00 550,000.00 550,000.00 
(นม)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนอำหำร 1,446,400.00 5,700,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 
กลำงวัน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนอำหำรเสริม 1,825,805.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 
(นม) โรงเรียน(เด็กประถมศึกษำ)     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนอำหำร 3,686,000.00 0.00 3,700,000.00 3,700,000.00 
กลำงวัน โรงเรียน(เด็กประถมศึกษำ)     
     - เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,062,580.00  298,320.00 3,000,000.00 
     - เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ำหนังสือเรียน(ศพด.)    55,000.00 
     - เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน    55,000.00 
(ศพด.)     
     - เงินอุดหนุนทั่วไป ค่ำเครื่องแบบนักเรียน    82,500.00 
(ศพด.)     
     - เงินอุดหนุนทั่วไป กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    118,250.00 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปส่งเสริมศักยภำพกำรจัด ๐.๐๐ 50,000.00 0.00 0.00 
กำรศึกษำของท้องถิ่น     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนเงินเดือนครู/ ๐.๐๐ 3,500,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00 
ค่ำวิทยฐำนะ     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนเงิน ๐.๐๐ 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 
ค่ำตอบแทน/ค่ำครองชีพผู้ดูแลเด็ก     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนเงินสมทบ ๐.๐๐ 125,000.00 125,000.00 0.00 
ประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนเงินค่ำจัดกำร 640,900.๐๐ 640,900.00 448,800.00 467,500.00 
เรียนกำรสอน(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน/รำยหัว)     
     1.3 หมวดเงินอุดหนนุทั่วไประบุวตัถุ  340,00๐.๐๐ 0.00 373,600.00 395,000.00 
ประสงค์ด้ำนสำธำรณสุข     
      - เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับกำรด ำเนินงำน 340,000.๐๐ 0.00 340,000.00 340,000.00 
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข(เงิน     
สำธำรณสุขมูลฐำน)     
      - โครงกำรส ำรวจข้อมูลสัตว์(โรคพิษสุนัข 0.00 0.00 3,360 5,000.00 
บ้ำ) และโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย     
      - โครงกำร ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสัตว์   30,240.00 50,000.00 
ปลอดโรคฯ     
     1.4 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ  13,683,30๐.๐๐ 15,338,400.00 16,287,080.00 15,150,000.00 
ประสงค์ด้ำนสวัสดิกำรสังคม     
      - เงินอุดหนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ 10,546,80๐.๐๐ 11,318,400.00 12,425,080.00 12,000,000.00 
ผู้สูงอำยุ     
      - เงินอุดหนุนสนับสนุนสวัสดิกำรทำง 3,024,000.๐๐ 3,840,000.00 3,700,000.00 3,000,000.00 
สังคมให้แก่ผู้พิกำร     
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ประมาณการรายจ่าย 

รำยรับ จ่ำยจริง  
ปี  2561 

ประมำณกำร  
ปี 2561 

ประมำณกำร  
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 18,510,689.90 19,897,400.00 22,693,997.00 19,543,793.00 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 18,238,729.90 19,477,400.00 22,133,997.00 19,263,793.00 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 271,960.00 420,000.00 560,000.00 280,000.00 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 32,863,472.86 34,913,530.00 28,626,113.00 27,005,552.00 
แผนงำนกำรศึกษำ 15,459,704.60 16,909,100.00 18,052,883.00 17,299,860.00 
แผนงำนสำธำรณสุข 3,919,665.00 4,260,680.00 4,372,970.00 5,202,170.00 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 179,340.00 180,000.00  180,000.00 200,000.00  
แผนงำนเคหะและชุมชน 12,526,723.26 12,555,750.00 4,872,260.00 3,648,522.00 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 398,240.00 473,000.00 243,000.00 145,000.00 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

นันทนำกำร 
379,800.00 535,000.00 905,000.00 510,000.00 

ด้ำนเศรษฐกิจ 873,500.00 210,000.00 2,834,300.00 7,676,950.00 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 600,000.00 0.00 2,550,000.00 7,536,950.00 
แผนงำนกำรเกษตร 273,500.00 210,000.00 284,300.00 140,000.00 
แผนงำนกำรพำณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ 16,284,944.00 17,029,070.00 17,845,590.00 18,773,705.00 
แผนงำนงบกลำง 16,284,944.00 16,979,070.00 17,845,590.00 18,773,705.00 

รวม 68,532,606.76 72,000,000.00 72,000,000.00 73,000,000.00 
 

รำยรับ รับจริง  
ปี  ๒๕61 

ประมำณกำร  
ปี ๒๕61 

ประมำณกำร  
ปี ๒๕๖2 

ประมำณกำร 
ปี ๒๕๖3 

ง. เงินช่วยเหลือ (ต่อ) 39,397,022.64 43,520,0๐๐.๐๐ 43,652,80๐.๐๐ 42,523,250.๐๐ 
      - เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำร 112,500.๐๐ 180,000.00 162,000.00 150,000.00 
สงเครำะห์ยังชีพผู้ป่วยเอดส์     
     1.5  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ  68,242.64 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ประสงค์ด้ำนอื่นๆ     
     - เงินอุดหนุนส ำหรับค่ำไฟฟ้ำของสถำนีสูบ 68,242.64 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
น้ ำด้วยไฟฟ้ำ     
     - เงินอุดหนุนทั่วไปตำมยุทธศำสตร์กำร ๐.๐๐ 0.00 0.00 0.00 
พัฒนำฯ     
    2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 550,000.00 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
- เงินอุดหนุนเฉพำะกิจด้ำนกำรศึกษำ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
- เงินอุดหนุนเฉพำะกิจเพื่อเป็นโครงสร้ำง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
พื้นฐำน        
- เงินอุดหนุนเฉพำะกิจกรรมส่งเสริมฯ 550,000.00 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
จ. รำยได้เบ็ดเตล็ด 314,399.90 300,๐๐๐.๐๐ 220,๐๐๐.๐๐ 80,๐๐๐.๐๐ 
    ๑. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 314,399.90 300,๐๐๐.๐๐ 220,๐๐๐.๐๐ 80,๐๐๐.๐๐ 
- ค่ำขำยแบบ 34,5๐๐.๐๐ ๑0๐,๐๐๐.๐๐ 10๐,๐๐๐.๐๐ 2๐,๐๐๐.๐๐ 
- ค่ำบริกำรส่งผู้ป่วย(งบ อบจ.) 0.00 150,000.00 100,000.00 10,000.00 
- รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 279,899.90 50,๐๐๐.๐๐ 20,๐๐๐.๐๐ 50,๐๐๐.๐๐ 

รวม 69,183,603.06 72,000,0๐๐ 72,000,0๐๐ 73,000,000.00 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจำ่ย 
แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

งำนบริหำรท่ัวไป        รวม   18,684,993   บำท  
 งบบุคลำกร       รวม   14,180,973    บำท  
  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน    รวม   14,180,973    บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)  รวม   2,848,320    บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน/ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง/ค่ำตอบแทนพิเศษ/ค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำร
ท้องถ่ิน ในรูปแบบนำยกเทศมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง โดยใช้บัญชีอัตรำเงินเดือน และค่ำตอบแทน แนบท้ำย
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และ
กำรจ่ำยเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยใช้รำยได้ของเทศบำลเกิน 25 – 50 ล้ำนบำท 
เป็นอัตรำเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน ซึ่งเทศบำลต ำบลโนนสะอำดมีรำยรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด 
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (รำยรับจริงปี 2561 = 29,786,580.42 บำท) แยกเป็น 
  (1) เงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี ตั้งไว้ 725,760 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ผูบ้รหิำรท้องถ่ิน ในรูปแบบนำยกเทศมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรง 
(นำยกเทศมนตรี = 28,800 บำท/เดือน , รองนำยกเทศมนตรี = 15,840 บำท/เดือน)  
  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557  
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (2) เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี  ต้ังไว้ 180,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้บริหำรท้องถ่ิน ในรูปแบบนำยกเทศมนตรีที่มำจำก
กำรเลือกตั้งโดยตรง (นำยกเทศมนตรี = 6,000 บำท/เดือน , รองนำยกเทศมนตรี = 4,500 บำท/เดือน) 
  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (3) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี ตั้งไว้ 180,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่ผูบ้รหิำรท้องถ่ิน ในรูปแบบนำยกเทศมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรง (นำยกเทศมนตรี = 6,000 บำท/เดือน , รองนำยกเทศมนตรี = 4,500 บำท/เดือน) 
  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
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  (4) เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ตั้งไว้ 120,960 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี (10,080 บำท/เดือน) 

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (5) เงินค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี  ต้ังไว้ 86,400 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี (7,200 บำท/เดือน) 
  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (6) เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ/ประธำนสภำ/รองประธำนสภำ  ตั้งไว้ 1,555,200 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบให้แก่สมำชิกสภำท้องถ่ิน ในรูปแบบสมำชิกสภำเทศบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
(ประธำนสภำ = 15,840 บำท/เดือน , รองประธำนสภำ = 12,960  บำท/เดือน , สมำชิกสภำ = 10,080 บำท/
เดือน) 
  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
   ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม   11,332,653  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ และค่ำตอบแทนเงิน
เพิ่มพนักงำนเทศบำล และของพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน แยกเป็น 
  (1) เงินเดือนของพนักงำนเทศบำลสำมัญ(ส ำนักปลัด)   ตั้งไว้ 4,856,760 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 9) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (2) เงินเดือนของพนักงำนเทศบำลสำมัญ(กองคลัง)   ตั้งไว้ 1,768,400 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 9) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
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  (3) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ(ส ำนักปลัด)  ตั้งไว้ 198,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 9) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (4) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ(กองคลัง)  ตั้งไว้ 185,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 9) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (5) เงินประจ ำต ำแหน่ง (ส ำนักปลัด) ตั้งไว้ 198,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 9) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (6) เงินประจ ำต ำแหน่ง (กองคลัง) ตั้งไว้ 60,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที่ 9) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (7) เงินค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง(ส ำนักปลัด)  ตั้งไว้ 3,119,143 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบบัที่ 4)  
  (8) เงินค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง(กองคลัง)  ตั้งไว้ 692,350 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบบัที่ 4) 
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  (9) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (ส ำนักปลัด) ตั้งไว้ 180,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 

  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบบัที่ 4) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (10) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (กองคลัง) ตั้งไว้ 75,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
  - เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบบัที่ 4) 
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
งบด ำเนินงำน       รวม   4,301,020  บำท 
 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน    รวม     306,400   บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       รวม     150,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบด้วย 
  (1) ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ  ตั้งไว้  30,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ  ประกอบด้วย 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 10 
มำตรำ 100   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560   
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลงวันที่  19 กันยำยน 
2560 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1953  ลงวันที่  25  กันยำยน  
2560  
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

  (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  
10,000 บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำง หมำยควำมว่ำ ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำ

พำหนะของคณะกรรมกำร ค่ำใช้สถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำ
สมมนำคุณด้วย  ซึ่งค่ำสมมนำคุณ หมำยควำมว่ำ ค่ำตอบแทนกำรออกข้อสอบ กำรตรวจกำระดำษ
ค ำตอบ กำรสอบสัมภำษณ์ กำรตรวจประเมินเอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร กำรประเมินบุคคล กำร
ทดสอบกำรปฏิบัติงำน กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ค่ำทดสอบสมรรถนะทำงกำรบริหำร และ
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรคัดเลือก  



26 

 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจำ้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

  (3) ค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  ตั้งไว้  10,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำเป็นค่ำตอบแทนค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไปเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน และอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 18 หน้ำ 118 

  (4) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ตั้งไว้  100,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ของ
พนักงำนเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

  ประเภทรำยจ่ำยค่ำเบ้ียประชุม   รวม      10,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสภำเทศบำล คณะกรรมกำรที่ปฏิบัติงำนให้เทศบำล เช่น 

คณะกรรมกำรสำมัญ คณะกรรมกำรวิสำมัญ ฯลฯ 
 - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  ประเภทรำยจ่ำยค่ำเชำ่บ้ำน   รวม      86,400   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน หรือค่ำเช่ำซื้อตำมสิทธิ พ.ร.บ.ค่ำเช่ำ ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

  ประเภทรำยจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร รวม      60,000   บำท 
จ ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลสำมัญ ตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0809.3/ว 4522  ลว  9  ส.ค.  59  เรื่อง 
ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม   1,511,000  บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเพ่ือให้ได้ซึ่งมำบริกำร รวม      786,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึง่บริกำร ประกอบด้วย 
  (1) ค่ำจ้ำงแรงงำน   ตั้งไว้  756,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงแรงงำน ยำม เจ้ำหน้ำที่ควบคุมสถำนีสบูน้ ำ ฯลฯ  
  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
   (2) ค่ำใช้จ่ำยดำ้นเอกสำรธุรกำรและค่ำบริกำรพ้ืนท่ีเก็บฐำนข้อมูลระบบสำร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (รำยปี)       ตั้งไว้ 10,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนเอกสำรธรกำร เช่น ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  และค่ำบริกำร
พื้นที่เก็บฐำนข้อมูลระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์(รำยปี) เป็นต้น 
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  (3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ตั้งไว้ 20,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำล 

ในกำรบริกำรประชำชน หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน,ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
บุคคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็น ของเทศบำล ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 16 หน้ำ 118 
ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร รวม     25,000  บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรบัรองและพิธีกำร ประกอบด้วย 
  (1) ค่ำรับรองหรือเลี้ยงรับรอง     ตั้งไว้ 10,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองหรอืเลี้ยงรับรองคณะกรรมกำรตำมระเบียบฯแต่งตัง้ หรอืคณะ

ตรวจเยี่ยมและศึกษำดูงำนของเทศบำล 
 - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (2) ค่ำรับรองกำรประชุมสภำ      ตั้งไว้  5,000 บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรองกำรประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี และสมัยวิสำมัญของสภำ

เทศบำล 
 - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
  (3) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี   ต้ังไว้   10,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจำ่ยเปน็ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับงำนรฐัพิธีต่ำงๆเช่นกำรจัดซือ้พวงมำลำพวงมำลัยกระเช้ำดอกไม้ เป็น 
                       ต้น 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 4  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินของ อปท. 
พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381  ลว 28 ก.ค. 48 เรื่องกำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ  115  
 ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     650,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 

(1) ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร   
ตั้งไว้  200,000 บำท  

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำลงทะเบียน ต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ เป็นต้น  ของผู้บริหำร/สมำชิกสภำท้องถ่ิน 
พนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล และผู้ได้รับค ำสั่งให้เข้ำรับกำรอบรมต่ำงๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
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  (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง   ตั้งไว้  400,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจำ่ยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และสมำชิกผู้แทนรำษฎร 

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
  - ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 17  หน้ำ   118 
  (3) โครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำลประจ ำปี ตั้งไว้  10,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกจิกรรมวันเทศบำลประจ ำปี และค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี ้
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนกักีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 7 หน้ำ 115 
(4) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรป้องกันกำร
ทุจริตให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และพนักงำนเทศบำล ตั้งไว้  30,000 บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และพนักงำน
เทศบำล และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 3 หน้ำ 115 
 (5) โครงกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทนส ำหรับผู้ประกันตนมำตรำ 33 และมำตรำ 40  ตั้งไว้  5,000 บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

และสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนส ำหรับผู้ประกันตนมำตรำ 33 และ
มำตรำ 40 และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 6 หน้ำ 116 
(6) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ีและข้อมูลขำ่วสำรทำง
รำชกำร    ตั้งไว้  5,000 บำท  

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมผิดทำงละเมิด
ของเจ้ำหน้ำที่และข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้ำ 115 
  ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม (รำยจำ่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สิน)     
         รวม      50,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สิน เพือ่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำทรัพยส์ิน เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 6 1 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
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 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำวัสดุ    รวม   1,608,620  บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุส ำนักงำน   รวม    70,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษต่ำงๆ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด 

ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส ฯลฯ    
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม  100,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ เทปพันสำยไฟ สวิตซ์

ไฟฟ้ำ  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ มูฟว่ิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำหรือ
ก้ำน หมอแปลงไฟฟ้ำ ล ำโพง ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ไฟ
ฉำยสปอร์ตไลท์ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รวม    20,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพื้น แปรงขัด น้ ำยำถูพื้น 

น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำจำนรอง น้ ำจืด
ที่ซื้อกับเอกชน ถำด กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส มีดฯลฯ  

   ประเภทรำยจ่ำย วัสดุก่อสร้ำง   รวม  50,000    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น  ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย 

อิฐหรือซีเมนต์บลอ็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เหล็กเส้น เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
ท่อน้ ำบำดำล ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รวม       100,000    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือ้วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล ์

เพลำ ตลบัลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง 
สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกฉิน ฯลฯ  

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รวม          20,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 

ฟิล์ม เมมโมรีกำร์ด ฟิล์มสไลดื แผ่นซีดี กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
  ประเภทรำยจ่ำยวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม          70,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่ำงๆ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมเมอรี่ชิป เมำส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รวม         1,178,620   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน 

แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ    
  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  รวม     875,๐๐๐   บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ    รวม         60๐,๐๐๐    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ  ดังนี้ 

(1) ค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในส ำนักงำนเทศบำล ในพื้นที่สำธำรณะ และสถำนที่ต่ำงๆที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  ตั้งไว้  50๐,๐๐๐ บำท 
(2) ค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำวังโปร่ง  ตั้งไว้  100,000  บำท 

   ประเภทรำยจ่ำยค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล  รวม        ๒๐,๐๐๐  บำท 
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ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ น้ ำบำดำลในส ำนักงำนเทศบำล และในพื้นที่สำธำรณะต ำบลโนนสะอำด    
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำบริกำรโทรศัพท์   รวม            5๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย

เพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลข
หมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยค่ำบริกำรไปรษณีย์  รวม           ๓๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกรฯลฯ ที่จ ำเป็น ต้องใช้ในกิจกำร

เทศบำล   
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  รวม        175,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจำ่ยเปน็ค่ำโทรสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทยีม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง

อินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 

งบลงทุน      รวม      173,0๐๐ บำท 
 หมวดรำยจ่ำย ค่ำครุภัณฑ์    รวม      173,0๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน   รวม   23,00๐ บำท 
    (1) โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต พร้อมกระจก     ต้ังไว้   14,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ โต๊ะ

ท ำงำนเหล็ก ขนำด 5 ฟุต พร้อมกระจก จ ำนวน 2 ตัวๆละ 7,000 บำท  รวมเป็น
งบประมำณที่ตั้งไว้  14,000 บำท 
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
(2) เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีพนักพิง มีโช๊ค ขำเหล็ก   ตั้งไว้  9,000 บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ เก้ำอี้
ส ำนักงำนแบบมีพนักพิง มี โช๊ค ขำเหล็ก จ ำนวน 2 ตัวๆละ 4,500 บำท รวมเป็น
งบประมำณที่ตั้งไว้  9,000 บำท 
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

  ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รวม ๑0๐,๐๐๐ บำท 
  (1) โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ตั้งไว้  100,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น 

เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 33 หน้ำ 213 

   ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม     ๕๐,๐๐๐ บำท 
   (1) โครงกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้  50,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เช่นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ 

เครื่องขยำยเสียง เครื่องเล่น ซีดี.ดีวีดี เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงวิทยุ-เทป โทรทัศน์กล้อง
วงจรปิด(CCTV) ฯลฯ 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 9 หน้ำ 117 
งบเงินอุดหนุน     รวม ๓0,0๐๐ บำท 
 หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินอุดหนุน   รวม ๓0,0๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยส่วนรำชกำร  รวม ๓0,0๐๐ บำท  

(๑) อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีบุญเรือง  ตั้งไว้      30,0๐๐ บำท 
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ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีบุญเรือง เพื่อเป็นเงินอุดหนุน โครงกำร
บริหำรจัดกำรงำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้ำ 117 

แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
งำนบริหำรงำนคลัง    รวม      578,800    บำท 
งบด ำเนินงำน     รวม   578,8๐๐ บำท 
  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน    รวม     ๑๗๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        รวม     ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประกอบด้วย 
  (๑) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี)  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ของพนักงำน
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ประเภทรำยจ่ำยค่ำเชำ่บ้ำน   รวม        ๓๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน หรือค่ำเช่ำซื้อตำมสิทธิ พ.ร.บ.ค่ำเช่ำ ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 

   ประเภทรำยจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร รวม        ๔๐,๐๐๐ บำท 
จ ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลสำมัญ ตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0809.3/ว 4522  ลว  9  ส.ค.  59  เรื่อง 
ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม    318,8๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร รวม       88,800 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ประกอบด้วย 
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ตั้งไว้  88,800 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุลำกรช่วยปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำล ใน
กำรบริกำรประชำชน หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน,ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก
ให้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็น ของเทศบำล ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

   ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  
         รวม     19๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  ประกอบด้วย 
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   (๑)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
       ตั้งไว้ 90,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำลงทะเบียน ต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ เป็นต้น  ของผู้บริหำร/สมำชิกสภำท้องถ่ิน 
พนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล และผู้ได้รับค ำสั่งให้เข้ำรับกำรอบรมต่ำงๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(2) โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ตั้งไว้  100,000 บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สนิ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพยส์ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ. 
51 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว 9 ม.ค. 55 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.3/ว 483 ลว 19 ก.พ. 61 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 10 หน้ำ 117 

  ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สิน)   
          รวม 4๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สิน เพือ่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำทรัพยส์ิน เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
-   เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์

และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย 
วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   

 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำวัสดุ    รวม 9๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุส ำนักงำน    รวม    30,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษต่ำงๆ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด 

ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส ฯลฯ 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุโฆษณำและเผยแพร่   รวม        10,000    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 

ฟิล์ม เมมโมรีกำร์ด ฟิล์มสไลดื แผ่นซีดี กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
  ประเภทรำยจ่ำยวัสดุคอมพิวเตอร์    รวม         50,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่ำงๆ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมเมอรี่ชิป เมำส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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แผนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม    28๐,๐๐๐ บำท 
 งบด ำเนินงำน     รวม    25๐,๐๐๐ บำท 
  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย   รวม    18๐,๐๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  
         รวม     14๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  ประกอบด้วย 

(๑) โครงกำรจัดตั้งและทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  ตั้งไว้  5๐,๐๐๐ บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งและทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ 119 
(2) โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ  ต้ังไว้ 3๐,๐๐๐ บำท  
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ส ำคัญ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 
ก.ย. 57 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว 9 มี.ค. 
61 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 2 หน้ำ 119 

(3) โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ ำ  ต้ังไว้ 2๐,๐๐๐ บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 14 หน้ำ 121 
(4) โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้ำ 119 
(5) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ตั้งไว้๑๐,๐๐๐บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
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- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้ำ 121 
  (6) โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยป่ำ  ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บำท 

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยป่ำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2360 ลว 2  
พ.ย.  58 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 11 หน้ำ 121 
ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม (รำยจำ่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สิน)     

         รวม      40,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สิน เพือ่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำทรัพยส์ิน เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   

หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำวัสดุ    รวม     7๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำย วัสดุเครื่องดับเพลิง . รวม  2๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง เช่น สำย

ดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ      
   ประเภทรำยจ่ำย วัสดุอ่ืน   . รวม  5๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ำรุงโรงกรองน้ ำดื่ม เช่น  ไส้กรองเมมเบรน สำรกรอง

แมงกำนิส สำรกรองคำร์บอน สำรกรองเรซิ่น ฯลฯ 
งบลงทุน     รวม   3๐,๐๐๐ บำท 
  หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์   รวม  3๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ดับเพลิง ตั้งไว้     3๐,๐๐๐ บำท 

(1) ครุภัณฑ์ดับเพลิง    ต้ังไว้  30,000 บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึง่สิง่ของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องดับเพลิง ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งสำธำรณภัยต่ำงๆ เช่น สำยดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง ฯลฯ  

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 16 หน้ำ 123 
    

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  รวม    9,643,628     บำท 
งบบุคคลำกร      รวม    8,895,628     บำท 
  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน   รวม    8,895,628     บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) รวม    8,895,628     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ และค่ำตอบแทนเงิน
เพิ่มพนักงำนเทศบำล และของพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน แยกเป็น 
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  (1) เงินเดือนของพนักงำนเทศบำลสำมัญ   ตั้งไว้   1,139,760  บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 9) 
(2) เงินเดือนพนักงำนครู      ตั้งไว้   4,083,590  บำท 

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนคร ู
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรเลื่อน
เงินเดือนพนักงำนครู และบุคลำกรกำรศึกษำเทศบำล พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 30 ลงวันที่ 9 
สิงหำคม  2562  เรื่อง กำรไดร้ับเงินเดือนของ พนักงำนคร ูและบุคลำกรกำรศึกษำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  

  (3) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ  ตั้งไว้   60,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 9) 

  (4) เงินประจ ำต ำแหน่ง  ตั้งไว้   60,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรือ่งมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงนิเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 9) 
(5) เงินวิทยฐำนะ      ตั้งไว้    546,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะให้แก่พนกังำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของเทศบำล 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับต ำแหน่ง
พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเทศบำล พ.ศ. 2559  ข้อ 6  

  (6) เงินค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง    ตั้งไว้  2,850,278  บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 

- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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- เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบบัที่ 4)  

  (7) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง    ตั้งไว้  156,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรใหลู้กจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบบัที่ 4 

งบด ำเนินงำน      รวม       646,๐๐๐ บำท 
  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน   รวม          ๑86,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        รวม   ๑00,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกอบด้วย 
  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ตั้งไว้  100,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ของพนักงำน
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ประเภทรำยจ่ำยค่ำเชำ่บ้ำน     รวม      36,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน หรือค่ำเช่ำซื้อตำมสิทธิ พ.ร.บ.ค่ำเช่ำ ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 

   ประเภทรำยจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร รวม      5๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  เงินช่วยเหลือบุตรของพนักงำนเทศบำลสำมัญ ตำมที่  

ระเบียบฯที่ก ำหนด    
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0809.3/ว 4522  ลว  9  ส.ค.  59  เรื่อง 
ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม     330,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร รวม     20๐,๐๐๐ บำท 

(1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ตั้งไว้  200,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
เทศบำล ในกำรบริกำรประชำชน หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน,ค่ำจ้ำงเหมำ
แรงงำนบุคคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็น ของเทศบำล ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

  ประเภทรำยจ่ำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  
         รวม     10๐,๐๐๐ บำท  
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ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
   (1) ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร   
                                   ตั้งไว้    100,000 บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
เช่นค่ำลงทะเบียน ต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ เป็นต้น  ของผู้บริหำร/สมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน พนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล และผู้ได้รับค ำสั่ งให้เข้ำรับกำร
อบรมต่ำงๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

   ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม(รำยจ่ำยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สิน)   
          รวม   3๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สิน เพือ่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำทรัพยส์ิน เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำวัสดุ    รวม    13๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุส ำนักงำน   รวม    50,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษต่ำงๆ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด 

ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส ฯลฯ    
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม    10,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ เทปพันสำยไฟ สวิตซ์

ไฟฟ้ำ  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ มูฟว่ิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำหรือ
ก้ำน หมอแปลงไฟฟ้ำ ล ำโพง ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ไฟ
ฉำยสปอร์ตไลท์ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รวม    10,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพื้น แปรงขัด น้ ำยำถูพื้น 

น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำจำนรอง น้ ำจืด
ที่ซื้อกับเอกชน ถำด กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส มีดฯลฯ 

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รวม          10,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 

ฟิล์ม เมมโมรีกำร์ด ฟิล์มสไลดื แผ่นซีดี กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ 
ประเภทรำยจ่ำยวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม          50,000     บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่ำงๆ  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมเมอรี่ชิป เมำส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  
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งบลงทุน     รวม 102,0๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์    รวม 102,0๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน  รวม   31,00๐ บำท 
    (1) โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต พร้อมกระจก     ตั้งไว้   7,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ โต๊ะ

ท ำงำนเหล็ก ขนำด 5 ฟุต พร้อมกระจก จ ำนวน 1 ตัวๆละ 7,000 บำท 
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
(2) เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีพนักพิง มีโช๊ค ขำเหล็ก   ตั้งไว้  4,500 บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ เก้ำอี้
ส ำนักงำนแบบมีพนักพิง มีโช๊ค ขำเหล็ก จ ำนวน 1 ตัวๆละ 4,500 บำท  
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  
(3) ตู้เก็บเอกสำรแบบบำนเลื่อนกระจก   ตั้งไว้  19,500 บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ เก็บ
เอกสำรแบบบำนเลื่อนกระจก ขนำด 120 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร จ ำนวน 3 
หลังๆละ 6,500 บำท  เป็นเงิน  19,500 บำท 
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565 

  ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม   71,00๐ บำท 
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  

19 น้ิว)    ตั้งไว้   44,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนำคม  2562  
จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บำท  เป็นเงิน  44,000 บำท 

คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ

นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถใน
กำรประมวลผลสูง จ ำนนวน  1  หน่วย 

1.2 หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB มี 

1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2  
    GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยงำนประมวลผลกลำง แบบ  
    Graphics Processing unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่ 
    น้อยกว่ำ 2 GB หรือ            
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
    แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

1.4 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Dike ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 



39 

 

1.6 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
1.8 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
1.9 มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
1.10 มีจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 
    (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล   ต้ังไว้   22,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล  ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนำคม  2562  จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บำท  
เป็นเงิน  22,000 บำท 

คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
  1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memo รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 

  1.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
1.4 มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 
นิ้ว 
1.5 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
1.6 มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
1.8 สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11  b , g , n , ac) และ Bluetooth 

- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 
    (3) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA   ตั้งไว้   5,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อเครื่อง

ส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนำคม  2562  จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บำท  เป็นเงิน  
5,000 บำท 

คุณลักษณะพ้ืนฐำน 1.1 มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (180 Watts) 
   1.2 สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  รวม 7,536,232 บำท 

งบด ำเนินงำน      รวม 4,306,232 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม      ๒,182,500 บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     2,182,500  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
   (1) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรศึกษำ  รวม      1,932,500 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  แยกเป็น 
 (1.1) เงินสนับสนุนค่ำจัดกำรกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว) ตั้งไว้  
425,000  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำจัดกำรกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว) 
จ ำนวน 9 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น  250  คนๆละ  1,700  บำท  เป็นเงิน 425,000 บำท 

 - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 45 หน้ำ 125 
 (1.2) เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ตั้งไว้  
282,500 บำท  แยกเป็น 
  (1.2.1) ค่ำหนังสือเรียน    ต้ังไว้  50,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 9 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 
250 คนๆละ 200 บำท/ปี 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 21 หน้ำ 125 

  (1.2.2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ต้ังไว้  50,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 9 ศูนย์ รวม
ทั้งสิ้น 250 คนๆละ 200 บำท/ปี 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 22 หน้ำ 125 

  (1.2.3) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน   ตั้งไว้  75,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 9 ศูนย์ รวม
ทั้งสิ้น 250 คนๆละ 300 บำท/ปี 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 23 หน้ำ 125 

  (1.2.4) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    ต้ังไว้  107,500  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 9 ศูนย์ รวม
ทั้งสิ้น 250 คนๆละ 430 บำท/ปี 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 24 หน้ำ 125 

 (1.3) โครงกำรอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ตั้งไว้  1,225,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กถ่ำยโอนภำรกิจจำกกรมพัฒนำชุมชน 
จ ำนวน 2 ศูนย์ และถ่ำยโอนภำรกิจจำกกรมศำสนำ  จ ำนวน 7 ศูนย์ รวมจ ำนวนเด็กทั้งสิ้น 
250 คนๆละ 20 บำท/  จ ำนวน  245  วัน 

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของ
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3886  ลว 28 มิ.ย. 
62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 3 หน้ำ 122 

(2) โครงกำรเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ต้ังไว้   3๐,๐๐๐ บำท  
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเผยแพร่ผลสัมฤทธ์ิศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 10 หน้ำ 123 
(3) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐ บำท  
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ 122 
  (๔) โครงกำรสำยใยรักจำกแม่สู่ลูก   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐ บำท  

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสำยใยรักจำกแม่สู่ลูก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 6 หน้ำ 123 
  (๕) โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท  

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น
ส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

   - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 9 หน้ำ 123 
(6) โครงกำรเพ่ิมศักยภำพเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
     ตั้งไว้   10๐,๐๐๐ บำท  
- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพิ่มศักยภำพเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 20 หน้ำ 125 

หมวดรำยจ่ำยหมวดค่ำวัสดุ    รวม     ๒,123,732 บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม      20,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ เทปพันสำยไฟ สวิตซ์

ไฟฟ้ำ  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ มูฟว่ิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำหรือ
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ก้ำน หมอแปลงไฟฟ้ำ ล ำโพง ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ไฟ
ฉำยสปอร์ตไลท์ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยค่ำอำหำรเสริม (นม)  รวม  ๒,103,732  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) แยกเป็น 

(1) อำหำรเสริม(นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   ตั้งไว้  479,200  บำท  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)  นมพลำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 9 ศูนย์ จ ำนวน  250 คน  จ ำนวน  280 วัน   
- เป็นไปตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  
มิถุนำยน  ๒๕๖2  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้ำ 122 
 (2) อำหำรเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ตั้งไว้  1,624,532  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)  นมพลำสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบำลต ำบลโนนสะอำด  จ ำนวน  10  แห่ง จ ำนวน  910 คน  
จ ำนวน  260 วัน   
- เป็นไปตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  
มิถุนำยน  ๒๕๖2  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้ำ 122 

งบเงินอุดหนุน     รวม     3,230,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินอุดหนุน    รวม     3,230,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รวม   3,230,๐๐๐ บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ แยกเป็น 
   (๑) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ตั้งไว้  ๓,000,๐๐๐ บำท 

-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน ๑๐  แห่ง  คนละ 20 
บำท จ ำนวน ๒๐๐ วัน 
 - เป็นไปตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐808.2/ว 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนำยน  ๒๕๖2  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 27 หน้ำ 126 

   (๒) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำมโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สพฐ  
     ตั้งไว้   10๐,๐๐๐ บำท 
-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตำมโครงกำรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน สพฐ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้ำ 123 

(3) อุดหนุนโรงเรียนโนนคูณวิทยำโครงกำรทักษะสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   
     ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บำท 
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-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโนนคูณวิทยำโครงกำรทักษะสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน   
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 33 หน้ำ 127 

(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนห้วยบง ธนำคำรกรุงเทพ 19ฯ ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วน 
     ร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน   ตั้งไว้  20,๐๐๐ บำท 
-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้ำนห้วยบง ธนำคำรกรุงเทพ 19ฯ ตำมโครงกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน     
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 35 หน้ำ 127 

(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโต่งโต้น โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพติด  
     ตั้งไว้    8๐,๐๐๐ บำท 
-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้ำนโต่งโต้น โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำ
เสพติด 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 29 หน้ำ 126  
  

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนกำรศึกษำไม่ก ำหนดระดับ    รวม  ๑๒๐,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม  ๑๒๐,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม      ๑๒๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     120,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
    (๑) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้หนังสือพิมพ์ศูนย์กำรอ่ำนหนังสือหมู่บ้ำน   
                                  ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหนังสือพิมพ์ตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้หนังสือพิมพ์ศูนย์กำรอ่ำน
หนังสือภำยในหมู่บ้ำนต ำบลโนนสะอำด   
 - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 14 หน้ำ 124 

 

แผนงำนสำธำรณสุข 

งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  รวม 4,313,430 บำท 

งบบุคลำกร     รวม ๒,787,430 บำท 
  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน   รวม ๒,787,430 บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม   2,787,430  บำท  
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ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ และ
ค่ำตอบแทนเงินเพิ่มพนักงำนเทศบำล และของพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน แยกเป็น 

   (1) เงินเดือนของพนักงำนเทศบำลสำมัญ   ตั้งไว้  1,126,680  บำท 
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  
ธ.ค.  58  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  
มี.ค.  59 เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 9) 

   (2) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ   ตั้งไว้   60,000  บำท 
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  
ธ.ค.  58  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  
มี.ค.  59 เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 9) 

   (3) เงินประจ ำต ำแหน่ง    ตั้งไว้   60,000  บำท 
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  
ธ.ค.  58  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  
มี.ค.  59 เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 9) 

   (4) เงินค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง    ตั้งไว้   1,384,750  บำท 
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  
ธ.ค.  58  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. 
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  

   (5) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง    ตั้งไว้  156,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  
ธ.ค.  58  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. 
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4) 
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งบด ำเนินงำน     รวม ๑,496,๐๐๐ บำท 
  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน   รวม   ๑30,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        รวม   ๑0๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี)  
ตั้งไว้  100,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ของพนักงำน
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ประเภทรำยจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร รวม      30,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลสำมัญ ตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0809.3/ว 4522  ลว  9  ส.ค.  59  เรื่อง 
ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย   รวม 1,176,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร รวม     1,076,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ประกอบด้วย 
   (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร    ตั้งไว้  956,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุลำกรช่วยปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำล ใน
กำรบริกำรประชำชน หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน,ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก
ให้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็น ของเทศบำล ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
 (2) ค่ำเช่ำท่ีดิน  ตั้งไว้   120,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำที่ดิน ส ำหรับใช้เป็นที่ทิ้งขยะในเขตเทศบำลต ำบลโนนสะอำดเป็นกำรช่ัวครำว 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร รวม     10,000  บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรบัรองและพิธีกำร ประกอบด้วย 
   (1) ค่ำรับรองหรือเลี้ยงรับรอง     ตั้งไว้ 10,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัรองหรือเลี้ยงรบัรองคณะกรรมกำรตำมระเบียบฯแต่งตั้ง หรือคณะ
ตรวจเยี่ยมและศึกษำดูงำนของเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีงบประมำณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 4  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินของ อปท. 
พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381  ลว 28 ก.ค. 48 เรื่องกำรตั้ง
งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม (รำยจำ่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สิน)     

         รวม      40,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สิน เพือ่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำทรัพยส์ิน เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 

         รวม     50,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
   (1) ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร   
                                   ตั้งไว้   50,000 บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำลงทะเบียน ต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ เป็นต้น  ของผู้บริหำร/สมำชิกสภำท้องถ่ิน 
พนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล และผู้ได้รับค ำสั่งให้เข้ำรับกำรอบรมต่ำงๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำห น้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำวัสดุ   รวม 19๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุส ำนักงำน   รวม    50,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษต่ำงๆ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด 

ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส ฯลฯ    
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม    10,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ เทปพันสำยไฟ สวิตซ์

ไฟฟ้ำ  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ มูฟว่ิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำหรือ
ก้ำน หมอแปลงไฟฟ้ำ ล ำโพง ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ไฟ
ฉำยสปอร์ตไลท์ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รวม    10,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพื้น แปรงขัด น้ ำยำถูพื้น 

น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำจำนรอง น้ ำจืด
ที่ซื้อกับเอกชน ถำด กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส มีดฯลฯ  

  ประเภทรำยจ่ำย วัสดุก่อสรำ้ง   รวม     20,000    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น  ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย 

อิฐหรือซีเมนต์บลอ็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เหล็กเส้น เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
ท่อน้ ำบำดำล ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ   
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   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รวม          40,000    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือ้วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล ์

เพลำ ตลบัลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง 
สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกฉิน ฯลฯ  

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  รวม          10,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  กระดำษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 

ฟิล์ม เมมโมรีกำร์ด ฟิล์มสไลดื แผ่นซีดี กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
  ประเภทรำยจ่ำยวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม          50,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่ำงๆ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมเมอรี่ชิป เมำส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  

งบลงทุน     รวม 30,0๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์    รวม 30,0๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม   30,00๐ บำท 
    (1) ค่ำจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดโซล่ำเซล บริเวณบ่อท้ิงขยะ     ตั้งไว้   30,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำจัดซื้อ

พร้อมติดตั้งชุดโซล่ำเซล บริเวณบ่อทิ้งขยะ (นอกเหนือมำตรฐำนครุภัณฑ์) จ ำนวน 1 ชุดๆ
ละ 30,000 บำท 

 คุณลักษณะพื้นฐำน ภำยใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
(1) แผงโซล่ำเซล  ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 500 วัตต์  จ ำนวน  1 แผง 
(2) เครื่องควบคุมกำรชำร์ต  จ ำนวน  1  เครื่อง 
(3) แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟส ไม่น้อยกว่ำ 12 โวลท์ 100 แอมป์  จ ำนวน  1  ลูก 
(4) หลอดไป LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 โวลท์ 1 วัตต์ จ ำนวน 4 หลอด 
(5) พัดลง DC ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 โวลท์ 15 วัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
(6) LED TV ดิจิตอล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 โวลท์  จ ำนวน 1  เครื่อง 
(7) แผงทีวีดิจิตอล  จ ำนวน  1  ชุด 
(8) สำยแผงโซล่ำเซลล์  จ ำนวน  5   เมตร 
(9) สำยหลอดไฟ หลอดละ  5  เมตร 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้ำ 212 

แผนงำนกำรสำธำรณสขุ 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน  รวม 410,000 บำท 

งบด ำเนินงำน      รวม 410,00๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย   รวม 410,000 บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     410,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
   (๑) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรสุขภำพในชุมชนเพ่ือลกเหตุร ำคำญ                                                  
                                  ตั้งไว้  10,000  บำท  
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- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรสุขภำพในชุมชนเพ่ือลกเหตุร ำคำญและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 5  หน้ำ  129 
 (2) โครงกำรป้องกันควบคุมโรคเอดส์  ตั้งไว้  10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13  หน้ำ  130 

 (3) โครงกำรอำหำรและน้ ำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค   ตั้งไว้  20,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำรและน้ ำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 18  หน้ำ  131 
 (4) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะท่ีต้นทำง    
               ตั้งไว้  50,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะท่ีต้นทำง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4  หน้ำ  128 
 (5) โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมบ้ำนเรำสะอำด  ตั้งไว้  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมบ้ำนเรำสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับ
โครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 35  หน้ำ  133 
 (6) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร   
               ตั้งไว้  50,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 37  หน้ำ  134 
 (7) โครงกำรลดละเลิกกำรใช้ถุงพลำสติกและภำชนะโฟมบรรจุอำหำร   
               ตั้งไว้  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรลดละเลิกกำรใช้ถุงพลำสติกและภำชนะโฟมบรรจุอำหำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1  หน้ำ  128 
 (8) โครงกำรอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน  ตั้งไว้ 50,000 บำท 
 - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 2  หน้ำ  128 
 (9) โครงกำรตลำดนัดน่ำซื้อเคียงคู่อำหำรปลอดภัย   ตั้งไว้  10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรตลำดนัดน่ำซื้อเคียงคู่อำหำรปลอดภัย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 6  หน้ำ  129 
(10) โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพฯกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลใน 
       โรงเรียนและชุมชน    ตั้งไว้  100,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพฯกำรพัฒนำระบบ
สุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 7  หน้ำ  129 
(11) โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ด้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม     
       ตั้งไว้  30,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ด้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 8  หน้ำ  129 
แผนงำนกำรสำธำรณสขุ 

งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข   รวม 478,740 บำท 

งบด ำเนินงำน      รวม 80,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย   รวม 80,๐๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     80,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 

(1) โครงกำรป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตั้งไว้ 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ส ำหรับโครงกำรนี้  
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 11  หน้ำ  130 
   (2) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือกำรเข้ำถึงบริกำรของ 
                                  ชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ     ตั้งไว้  30,0๐๐ บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือ
กำรเข้ำถึงบริกำรของชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120  ลว  12  
ม.ค.  60 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมปกครองกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745  
ลว  31  ส.ค.  60 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.5/1042  
ลว  10  เม.ย.  61 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 17  หน้ำ  130 

งบเงินอุดหนุน     รวม     398,74๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินอุดหนุน    รวม     398,74๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนเอกชน   รวม     398,74๐ บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ แยกเป็น 

(๑) อุดหนุน อสม.ต ำบลโนนสะอำด ส ำรวจข้อมูลสัตว์ จ ำนวน 17 ชุมชน  
ตั้งไว้    5,34๐ บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ต ำบลโนนสะอำด เพื่อเป็นเงินอุดหนุน โครงกำร
ส ำรวจข้อมูลสัตว์  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 23  หน้ำ  150 

(๒) อุดหนุน อสม.ต ำบลโนนสะอำด ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุขบ้ำ    ตั้งไว้    53,40๐ บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ต ำบลโนนสะอำด เพื่อเป็นเงินอุดหนุน โครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุขบ้ำ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 23  หน้ำ  150 

(๓) อุดหนุน อสม.ต ำบลโนนสะอำด ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน    
ตั้งไว้    340,00๐ บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ต ำบลโนนสะอำด เพื่อเป็นเงินอุดหนุน โครงกำร
พระรำชด ำริ ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
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- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 23  หน้ำ  150) 
 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์  รวม       20๐,๐๐๐ บำท 

งบด ำเนินงำน       รวม       ๑7๐,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม       ๑7๐,๐๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     170,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
    (๑) โครงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพจิตผู้สูงอำยุต ำบลโนนสะอำด  ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพจิตผู้สูงอำยุต ำบลโนนสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 6 หน้ำ 147 
(๒) โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชนระหว่ำงปิดภำคเรียน  
     ตั้งไว้  20,๐๐๐บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชนระหว่ำงปิดภำคเรียน 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ 135 
(3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีต ำบลโนนสะอำด    ตั้งไว้  20,๐๐๐ บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรีต ำบลโนนสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 2 หน้ำ 135 
(4) โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลโนนสะอำด     ตั้งไว้  30,๐๐๐ บำท  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลโนนสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆส ำหรับ
โครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 12 หน้ำ 148 
งบเงินอุดหนุน     รวม     30,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินอุดหนุน     รวม     30,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ รวม  ๓๐,๐๐๐ บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์แยกเป็น 
   (๑) อุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดหนองบัวล ำภูเพ่ือด ำเนินกิจกรรมอันเป็นสำธำรณะ 
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                                   ประโยชน์   ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559  
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้ำ 135 

 

     แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม      3,148,522 บำท 
งบบุคลำกร       รวม      ๒,494,522 บำท 
  หมวดรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน    รวม      ๒,494,522 บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม      2,494,522  บำท  

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ และ
ค่ำตอบแทนเงินเพิ่มพนักงำนเทศบำล และของพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน แยกเป็น 

   (1) เงินเดือนของพนักงำนเทศบำลสำมัญ    ตั้งไว้  1,152,660  บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 9) 

   (2) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนเทศบำลสำมัญ    ตั้งไว้  60,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 9) 

   (3) เงินประจ ำต ำแหน่ง   ตั้งไว้   60,000 บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพ่นักงำนเทศบำลสำมัญ 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0809.3/ว 652  ลว  28  มี.ค.  59 
เรื่อง ประกำศ กจ. และ กท. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 9) 

   (4) เงินค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง   ตั้งไว้  1,125,862  บำท 
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
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  - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  
30  ธ.ค.  58  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  

   (5) เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง   ตั้งไว้   96,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนและปรับปรงุค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลว  30  ธ.ค.  58  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
- เป็นไปตำม พรบ. ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกำศ กท. เรื่อง 
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงเทศบำลได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4 

งบด ำเนินงำน    รวม        570,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน   รวม        190,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        รวม    ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจำ่ยค่ำตอบแทนผูป้ฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี)  
ตั้งไว้  100,000  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ของพนักงำน
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประเภทรำยจ่ำยค่ำเชำ่บ้ำน   รวม      50,000   บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน หรือค่ำเช่ำซื้อตำมสิทธิ พ.ร.บ.ค่ำเช่ำ ให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

  ประเภทรำยจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร รวม      40,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลสำมัญ ตำมระเบียบฯที่ก ำหนด 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0809.3/ว 4522  ลว  9  ส.ค.  59  เรื่อง 
ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม     15๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร รวม       5๐,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ประกอบด้วย 

(1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร    ตั้งไว้  50,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุลำกรช่วยปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำล ใน
กำรบริกำรประชำชน หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน,ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอก
ให้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็น ของเทศบำล ฯลฯ เป็นต้น 
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- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 61 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     50,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
   (1) ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร   

     ตั้งไว้  50,000 บำท  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรำชกำรในรำชกำรอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำลงทะเบียน ต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ เป็นต้น  ของผู้บริหำร/สมำชิกสภำท้องถ่ิน 
พนักงำนเทศบำลสำมัญ พนักงำนจ้ำงของเทศบำล และผู้ได้รับค ำสั่งให้เข้ำรับกำรอบรมต่ำงๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

  ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม (รำยจำ่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงทรัพย์สิน)     
          รวม      50,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สิน เพือ่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำทรัพยส์ิน เพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1536  ลว 19 มี.ค. 6 1 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

  
หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำวัสดุ   รวม 23๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุส ำนักงำน   รวม    50,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษต่ำงๆ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด 

ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส ฯลฯ    
   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รวม     30,000   บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ เทปพันสำยไฟ สวิตซ์

ไฟฟ้ำ  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สำยอำกำศ มูฟว่ิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้ำพร้อมขำหรือ
ก้ำน หมอแปลงไฟฟ้ำ ล ำโพง ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ไฟ
ฉำยสปอร์ตไลท์ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำย วัสดุก่อสร้ำง   รวม  50,000    บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น  ไม้ต่ำง ๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย 

อิฐหรือซีเมนต์บลอ็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เหล็กเส้น เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
ท่อน้ ำบำดำล ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำง ๆ โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ   

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รวม          50,000    บำท 
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ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซือ้วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล ์
เพลำ ตลบัลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง 
สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกฉิน ฯลฯ  

   ประเภทรำยจ่ำยวัสดุคอมพิวเตอร์   รวม          50,000     บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่ำงๆ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำหน่วยหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมเมอรี่ชิป เมำส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  

งบลงทุน     รวม 84,0๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  ค่ำครุภัณฑ์    รวม 84,0๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 84,00๐ บำท 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  
19 น้ิว)    ต้ังไว้   30,000  บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนำคม  2562  
จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บำท  เป็นเงิน  30,000 บำท 

คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6แกนหลัก (6core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
1.2 หน่วยประมวลผลกลำง(CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลกัษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ หรอืดีกว่ำ ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 
GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
1.4 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid   
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
1.6 มี DVD-RW หรือดกีว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interfce) แบบ10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
1.8 มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
1.9 มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
1.10 มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 
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    (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network ส ำหรับกระดำษขนำด A3    
                                  ตั้งไว้   54,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยให้ได้มำซึ่งสิ่งของโดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวรที่ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network ส ำหรับกระดำษขนำด A3  ตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15 มีนำคม  2562  
จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 54,000 บำท  เป็นเงิน  54,000 บำท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
1.1 มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200×1,200 dpi 
1.2 มีควำมเร็วในกำรพิมพส์ ำหรับกระดำ A4 ไม่น้อยกว่ำ 35 หน้ำต่อนำที (ppm) 
1.3 มีควำมเร็วในกำรพิมพส์ ำหรับกระดำ A3 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
1.4 มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB 
1.5 มีช่องเช่ือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
1.6 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-I หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

      แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำและถนน   รวม 50๐,๐๐๐ บำท 
งบเงินอุดหนุน      รวม 50๐,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  เงินอุดหนุน   รวม 50๐,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
          รวม 40๐,๐๐๐ บำท  
   อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดหนองบัวล ำภู  ต้ังไว้  400,๐๐๐  บำท 

- เพื่ออุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดหนองบัวล ำภูในโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสว่ำงและขยำย
เขตไฟฟ้ำแรงสูง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำ และขยำยเขตไฟฟ้ำต่ ำภำยในชุมชุน  ดังนี้ 
 (1) ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำคุ้มโนนค ำน้อย หมู่ท่ี 4  
                    บ้ำนโนนคูณ  ต้ังไว้  100,000 บำท 
 - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 17 หน้ำ 138 
 (2) ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยในชุมชนโนนนำใหม๋ หมู่ท่ี 13 – ชุมชนโนนหัวนำ  
                    หมู่ท่ี 14   ตั้งไว้  10๐,๐๐๐ บำท 
 - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 54 หน้ำ 144 
 (3) ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำ บ้ำนห้วยบง หมู่ท่ี 10 – ไปป่ำช้ำ   
                    ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บำท 
 - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 43 หน้ำ 142 
 (4) ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำ บ้ำนคึมน้ ำเกลี้ยง หมู่ท่ี 11  ตั้งไว้     
                    20๐,๐๐๐ บำท 
 - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 47 หน้ำ 143 
  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมน 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน  รวม 145,๐๐๐ บำท 

งบด ำเนินงำน       รวม 40,๐๐๐ บำท 
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  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม 4๐,๐๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     40,000  บำท  

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น 
ๆ ประกอบด้วย 

(๑) โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพป้องกันภัยยำเสพติดเทศบำลต ำบลโนนสะอำด   
ตั้งไว้              4๐,๐๐๐ บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพป้องกันภัยยำเสพติดเทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนมำก ที่มท 0816.5/ว2726 ลว  

   4 ธ.ค. 60 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 11 หน้ำ 148  

งบเงินอุดหนุน     รวม 105,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  เงินอุดหนุน   รวม 105,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนอุดหนุนส่วนรำชกำร   รวม 75,๐๐๐ บำท  

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  แยกเป็น 
(๑) อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีบุญเรือง โครงกำรมหกรรมของดีศรีบุญเรือง   

ตั้งไว้  ๓5,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีบุญเรือง  เพื่อด ำเนินโครงกำรมหกรรม
ของดีศรีบุญเรืองเมืองพอเพียง  ประจ ำปี  ๒๕63 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 20 หน้ำ 149 

(๒) อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดหนองบัวล ำภู โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ 
     เสพติด ตำมแผนประชำรัฐร่วมใจปลอดภัยยำเสพติด จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. 2563   ตั้งไว้  4๐,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดหนองบัวล ำภู โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ตำมแผนประชำรัฐร่วมใจปลอดภัยยำเสพติด จังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563    
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 17 หน้ำ 149 

   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนเอกชน    รวม 2๓,๐๐๐ บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเอกชน  แยกเป็น 
(1) อุดหนุนกลุ่มข้ำวฮำงงอก ชุมชนห้วยบง  หมู่ท่ี 10  ตั้งไว้  20,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 11 หน้ำ 110 

 (2) อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้ำนศรีสง่ำเพ่ือประดิษฐ์และจัดท ำดอกไม้ในงำนสีด ำ หมู่ท่ี 12 
               ตั้งไว้  10,000 บำท 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 22 หน้ำ 150 
 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม   510,๐๐๐ บำท 

งบด ำเนินงำน       รวม   24๐,๐๐๐ บำท 
  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม   24๐,๐๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     240,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ประกอบด้วย 
    (๑) โครงกำรสอบธรรมสนำมหลวง  ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสอบธรรมสนำมหลวง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ
โครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ 205 

   (2) โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง   ตั้งไว้   5๐,๐๐๐ บำท  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 3 หน้ำ 205 
(3) โครงกำรสืบสำนประเพณีวันมหำสงกรำนต์ไหว้ศำลหลักเมือง เทศบำลต ำบล 
     โนนสะอำด            ตั้งไว้   5๐,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสืบสำนประเพณีวันมหำสงกรำนต์ไหว้ศำลหลักเมือง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 5 หน้ำ 206 

 (4) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศำลหลักเมืองและองค์ประธำนคู่บ้ำนคู่เมือง   
     ตั้งไว้  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศำลหลักเมืองและองค์ประธำน
คู่บ้ำนคู่เมือง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 10 หน้ำ 206 
(5) โครงกำรขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     ตั้งไว้  100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 12 หน้ำ 207 

งบเงินอุดหนุน      รวม       270,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  เงินอุดหนุน   รวม       270,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำย อุดหนุนเอกชน    รวม   2๗๐,๐๐๐      บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเอกชน  แยกเป็น 
    (๑) อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน ตำมโครงกำรบุญต้นน้ ำสืบชะตำหมู่บ้ำน 
                                   ตั้งไว้    ๑๗๐,๐๐๐  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอดุหนุนคณะกรรมกำรหมู่บำ้น/ชุมชนในต ำบลโนนสะอำด จ ำนวน 17 แห่ง  
เพื่อด ำเนินโครงกำรบุญต้นน้ ำสืบชะตำหมู่บ้ำน  ประจ ำปี  ๒๕63 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลว 7 ส.ค. 61 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้ำ 207 

    (2) อุดหนุนสภำวัฒนธรรมต ำบลโนนสะอำด          ตั้งไว้    ๑0๐,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวัฒนธรรมต ำบลโนนสะอำด  เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนิน
กิจกรรมของสภำวัฒนธรรมต ำบลโนนสะอำด  ประจ ำปี  ๒๕63 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลว 7 ส.ค. 61 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 15 หน้ำ 207 

 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  รวม 7,536,95๐ บำท 

งบลงทุน      รวม 7,536,95๐ บำท 

 หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 7,536,95๐ บำท 
ประเภทรำยจ่ำยค่ำก่อสรำ้งสิ่งสำธำรณูปโภค รวม 7,436,95๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  แยกเป็น 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนสะอำด หมู่ท่ี 1 – บ้ำนโคกม่วง 
หมู่ท่ี 4 ต ำบลนำกอก               ตั้งไว้  2,000,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนสะอำด หมู่ที่ 
1 – บ้ำนโคกม่วง หมู่ที่ 4 ต ำบลนำกอก  
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 711.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 4,266.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก) 

-  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  14) พ.ศ. 
2562 มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
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- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 3 หน้ำ  151 
(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี 3  
     ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนวังโปร่ง หมู่ที่ 3  
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 126.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 630.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 51 หน้ำ  159 
(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนคูณ  หมู่ท่ี 4  (โนนค ำน้อย) 
     ตั้งไว้  153,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 
(โนนค ำน้อย)  
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ระยะทำง 54.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 324.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 77 หน้ำ  162 
(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโต่งโต้น  หมู่ท่ี 7   
     ตั้งไว้  100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 56.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 224.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 132 หน้ำ  171 
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(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนนำอุดม หมู่ท่ี 9 (ซอยสหกำร) 
      ตั้งไว้  200,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนนำอุดม หมู่ที่ 9 
(ซอยสหกำร)   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 105.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 420.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 163 หน้ำ  175 
(6) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนนำอุดม หมู่ท่ี 9  
     ตั้งไว้   200,000   บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนนำอุดม หมู่ที่ 9   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 109.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 436.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 164 หน้ำ  175 
(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มประปำ ชุมชนโนนนำใหม่  
      หมู่ท่ี 13          ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยคุ้มประปำ 
ชุมชนโนนนำใหม่ หมู่ที่ 13   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 299.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 897.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 270 หน้ำ  191 
(8) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนหัวนำ (รอบหมู่บ้ำน) หมู่ท่ี 14       
     ตั้งไว้  350,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนหัวนำ (รอบ
หมู่บ้ำน) หมู่ที่ 14  
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- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 147.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 735.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 285 หน้ำ  194 
(9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 กลุ่ม 3  เส้นรอบ 
     นอก       ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 
16 กลุ่ม 3 เส้นรอบนอก   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 164.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 656.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 321 หน้ำ  199 
(10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชน 
       โนนหัวนำ หมู่ท่ี 14      ตั้งไว้  200,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนทำงเท้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนทอง 
หมู่ที่ 16 – ชุมชนโนนหัวนำ หมู่ที่ 14   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 199.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 597.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 320 หน้ำ  199 
(11) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนหินตลำด หมู่ท่ี 2 – บ้ำนศรี 
      ภูทอง หมู่ท่ี 15      ตั้งไว้  500,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สำยบ้ำนหินตลำด หมู่ที่ 
2 – บ้ำนศรีภูทอง หมู่ที่ 15   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 211.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,055.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 22 หน้ำ  154 
(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนวังแคน  หมู่ท่ี 6 
       ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนวังแคน  หมู่ที่ 6   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 164.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 656.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 111 หน้ำ  168 
(13) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนวังโพน  หมู่ท่ี 8 
       ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมขนวังโพน หมู่ที่ 8   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 164.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 656.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 152 หน้ำ  173 
(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนคึมน้ ำเกลี้ยง หมู่ท่ี 11 
       ตั้งไว้  150,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนคึมน้ ำเกลี้ยง หมู่
ที่ 11  
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 83.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 332.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 217 หน้ำ  183 
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(15) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนศรีสง่ำ หมู่ท่ี 12 
       ตั้งไว้  250,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนศรีสง่ำ หมู่ที่ 12   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ระยะทำง 137.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 548.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 240 หน้ำ  187 
(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 – ชุมชนหิน 
       ตลำด  หมู่ท่ี 2         ตั้งไว้  505,950 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยชุมชนศรีภูทอง หมู่
ที่ 15  - ชุมชนหินตลำด  หมู่ที่ 2  
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 213.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,065.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 306 หน้ำ  196 
(17) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้ำน ชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 17 
       ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้ำน ชุมชนวัง
คูณ หมู่ที่ 17   
- ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 126.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 630.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ 
ปร.4 , ปร.5 (ก)   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ .341 หน้ำ  202 
(18) โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในชุมชนโนนสะอำด หมู่ท่ี 1 
       ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำภำยในชุมชนโนนสะอำด หมู่ที่ 1   
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- ปริมำณงำน ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ วำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตผ่ำครึ่ง ขนำด Ø 0.40 x 
1.00 เมตร ยำว 280.00 เมตร วำงท่อระบำยน้ ำเข้ำบ้ำนเรือนประชำชน ขนำด Ø 0.30 x 
1.00 เมตร ระยะทำงยำวรวม 110.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ .19 หน้ำ  154 
(19) โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำในชุมชนทุ่งโพธิ์  หมู่ท่ี 5  ตั้งไว้  300,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำในชุมชนทุ่งโพธ์ิ หมู่ที่ 5  
- ปริมำณงำน ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ วำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตผ่ำครึ่ง ขนำด Ø 0.40 x 
1.00 เมตร ยำว 280.00 เมตร วำงท่อระบำยน้ ำเข้ำบ้ำนเรือนประชำชน ขนำด Ø 0.30 x 
1.00 เมตร ระยะทำงยำวรวม 110.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบ ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ .102 หน้ำ  166 
(20) โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโต่งโต้น หมู่ท่ี 7 
       ตั้งไว้  198,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโต่งโต้น 
หมู่ที่ 7   
- ปริมำณงำน ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ วำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตผ่ำครึ่ง ขนำด Ø 0.40 x 
1.00 เมตร ยำว 103 เมตร วำงท่อระบำยน้ ำเข้ำบ้ำนเรือนประชำชน ขนำด Ø 0.30 x 
1.00 เมตร ระยะทำงยำวรวม 21.00 เมตร พร้อมขยำยถนน รำยละเอียดตำมแบบ ปร.4 , 
ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ .138 หน้ำ  172 
(21) โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในชุมชนศรีสง่ำ หมู่ท่ี 12 
       ตั้งไว้  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในชุมชน
ศรีสง่ำ หมู่ที่ 12   
- ปริมำณงำน ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร ยำว 
27.00 เมตร  รำยละเอียดตำมแบบ ปร.4 , ปร.5 (ก)  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 



66 

 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ .259 หน้ำ  190 
(22) โครงกำรจัดซื้อหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
       ตั้งไว้  100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบำล
ต ำบลโนนสะอำด   
- ปริมำณงำน หินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบำลต ำบลโนนสะอำด ปริมำณหินคลุกไม่
น้อยกว่ำ 365.00 ลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดตำมแบบ ปร.4 , ปร.5 (ก) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มำตรำ 50 (2) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 (2) และ (4) 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ .333 หน้ำ  200 
(22) เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       ตั้งไว้  80,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ร้อยละ 4 ของโครงกำร
ที่ใช้สัญญำปรับรำคำ (ค่ำ K)   
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

 

ประเภทรำยจ่ำยค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพ่ือให้
ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง   รวม 100,๐๐๐ บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  แยกเป็น 
 (1) ค่ำออกแบบ/ค่ำควบคุมงำน    ต้ังไว้  100,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ/ค่ำควบคุมงำนจ่ำยให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก 
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำงของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560  
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

 

แผนงำนกำรเกษตร 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร   รวม 70,0๐๐ บำท 

งบด ำเนินงำน       รวม   6๐,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม   6๐,๐๐๐ บำท 
  ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 
         รวม     60,000  บำท  

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น 
ๆ ประกอบด้วย 
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    (๑) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แก๊สชีวภำพในครัวเรือน    ตั้งไว้   3๐,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรใช้แก๊สชีวภำพในครัวเรือน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 
ลว 24 ส.ค. 53 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 13 หน้ำ 114 

    (2) โครงกำรส่งเสริมกำรปศุสัตว์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง    ตั้งไว้   3๐,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรปศุสัตว์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 
ลว 24 ส.ค. 53 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ 109 

งบเงินอุดหนุน      รวม 10,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย  เงินอุดหนุน   รวม 10,๐๐๐ บำท 
   ประเภทรำยจ่ำยอุดหนุนเอกชน    รวม 10,๐๐๐ บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเอกชน  แยกเป็น 
(1) อุดหนุนกลุ่มพันธุ์ข้ำวและปุ๋ยหมักชีวภำพบ้ำนโต่งโต้น หมู่ท่ี 7 ตั้งไว้  10,000 บำท 
-  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอดุหนุนให้แกก่ลุม่พันธ์ุข้ำงและปุ๋ยหมักชีวภำพบ้ำนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 ในกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่ม 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลว 7 ส.ค. 61 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 10 หน้ำ 110 

 

แผนงำนกำรเกษตร 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้   รวม 7๐,๐๐๐ บำท 

งบด ำเนินงำน       รวม 7๐,๐๐๐ บำท 

  หมวดรำยจ่ำย หมวดค่ำใช้สอย    รวม 7๐,๐๐๐ บำท 
ประเภทรำยจ่ำยรำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืน ๆ 

         รวม     70,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น 
ๆ ประกอบด้วย 

    (๑) โครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษ์แผ่นดิน ต ำบลโนนสะอำด   ตั้งไว้  2๐,๐๐๐  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรักษ์น้ ำรักษ์ป่ำรักษ์แผ่นดินต ำบลโนนสะอำด และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

    - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 5 หน้ำ 113 
    (2) โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรปลูกหญ้ำแฝกอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ    
         ตั้งไว้  1๐,๐๐๐  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรปลูกหญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

    - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 7 หน้ำ 113 
    (3) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ต ำบลโนนสะอำด      ตั้งไว้  3๐,๐๐๐  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ต ำบลโนนสะอำด และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

    - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 7 หน้ำ 113 
    (4) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนฯ    
         ตั้งไว้   1๐,๐๐๐  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรนี้  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 

    - ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 8 หน้ำ 113  
     

งบกลำง 

งบกลำง      รวม 18,773,705 บำท 

งบกลำง       รวม 18,773,705 บำท 

  หมวดรำยจ่ำย งบกลำง    รวม 18,773,705 บำท 
  ประเภทรำยจ่ำย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้     487,420  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมให้แก่พนกังำนจ้ำง และผู้ดูแลเด็ก ในอัตรำรอ้ยละ 5 

ของค่ำจ้ำง พรอ้มกบัหักค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงและผู้ดูแลเด็กในอัตรำเดียวกัน 
 - เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 - เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว  22 ม.ค. 
2557 
- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว 10 ก.ค. 
2557 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 
ธ.ค. 2561 

  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส (พ.ศ. 2561-2565)  
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  ประเภทรำยจ่ำย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้     195,000  บำท  
ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง และผู้ดูแลเดก็ ในอัตรำร้อยละ 2 ของ

ค่ำจ้ำง พร้อมกับหักค่ำจ้ำงของพนกังำนจ้ำงและผู้ดูแลเด็กในอัตรำเดียวกัน 
 - เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 - เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว  22 ม.ค. 
2557 
- เป็นไปตำมหนงัสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลว 10 ก.ค. 
2557 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 
ธ.ค. 2561 

  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ินส (พ.ศ. 2561-2565) 
  ประเภทรำยจ่ำย เบ้ียยังชีพผู้สูงอำย ุ  ตั้งไว้     12,710,400  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ในกำรสง่เสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของคนชรำให้มี

รำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ให้แก่ผูสู้งอำยุ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 2562 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 2 หน้ำ 204 
ประเภทรำยจ่ำย เบ้ียยังชีพคนพิกำร  ตั้งไว้  3,945,600  บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ในกำรสง่เสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของผู้ด้อยโอกำส ผู้
พิกำร ผู้มรีำยได้น้อย ให้มรีำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ให้แกผู่้พิกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร ให้คน
พิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 2562 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 3 หน้ำ 204 
ประเภทรำยจ่ำย เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  144,000  บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณเพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ด้อยโอกำส ผู้
พิกำร ผู้มรีำยได้น้อยหรือผู้ป่วยติดเช้ือ ให้มรีำยได้เพียงพอตอ่กำรด ำรงชีพ และสำมำรถพึง่พำตนเอง
ได้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเช้ือเอดส ์
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 2562 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 4 หน้ำ 204 
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ประเภทรำยจ่ำย เงินส ำรองจ่ำย   ตั้งไว้  312,000  บำท 
ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินที่เกิดสำธำรณภัย หรือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนส่วนรวม เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
ภัยหนำว อัคคีภัย และไฟป่ำ หมอกควันและโรคติดต่อ เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 667  ลว 12 มี.ค. 2545 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลว 6 มิ.ย. 2559 
- เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684  ลว 8 ก.พ. 2560 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลว 11 
ต.ค. 2560 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลว 22 ม.ค. 
2562 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1273 ลว 25 
มี.ค. 2562 
- เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลว 1 
เม.ย. 2562 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 1 หน้ำ 204 
ประเภทรำยจ่ำย รำยจำ่ยตำมข้อผูกพัน รวม  369,750  บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อเป็นรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  แยกเปน็ 
 (1) ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำล ตั้งไว้   49,750  บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ ๑/๖ 
ของรำยรับจริงทุกประเภทของที่ผ่ำนมำไม่รวมเงินอุดหนุนแต่ไม่เกินเจ็ดแสนห้ำหมื่นบำท มี
รำยรับจริงของงบประมำณ พ.ศ. 2561 = 29 ,786,580.42  x 0.00167 =  
49,743.59 บำท คิดเป็น 49,750 บำท 

  - ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
 (2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบลโนนสะอำด   
               ตั้งไว้  300,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบลโนนสะอำด โดยตั้งจ่ำย 
จ ำนวนร้อยละ 50 ของเงินสมทบ สปสช. (ประชำกร จ ำนวน 13,346477 คน x 45 บำท) 
50% = 300,285 บำท คิดเป็น  300,000  บำท 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 25 หน้ำ 132 

 (3) เงินสมทบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนวันละบำท (ผู้พิกำร)  
               รพ.สต.โนนคูณ   ตั้งไว้  20,000 บำท 

- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนวันละบำท (ผู้พิกำร) 
รพ.สต.โนนคูณ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502  ลว  20  ส.ค.  
53  เรื่อง แนวทำงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 15 หน้ำ 114 
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ประเภทรำยจ่ำย เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)   
ตั้งไว้  609,535 บำท 

ค ำช้ีแจงงบประมำณ เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินตำมกฎหมำย โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยได้ไม่รวมรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลกล่ำวคือ เทศบำลประมำณรำยได้ไว้ 73,000,000 บำท เงินอุดหนุน
ทั่วไป จ ำนวน 42,523,250 บำท คงเหลือประมำณกำรรำยได้ จ ำนวน 30,476,750 บำท คิด
ค ำนวณร้อยละ 2 เท่ำกับ 609,535 บำท  
- ไม่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
มีท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใดมีข้อสงสัย ส ำหรับหลักกำรและเหตุผล ในกำรพิจำรณำร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวำระที่ ๑ ข้ันรับหลักกำร 
ขอเชิญครับ 

นำยสังข์ทอง  ดีทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต  2 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน กระผมนำยสังข์ทอง  ดีทอง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2 
กระผมอยำกทรำบว่ำกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง เส้นทำงหินตลำด – ศรีภูทอง ในปี 2562 มี
กำรด ำเนินกำรหรือยังครับ และด ำเนินกำรไปถึงไหนแล้ว 

นำยอุดมศักด์ิ  นำอุดม นำยกเทศมนตรีต ำบลโนนสะอำด 
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน เนื่องจำกปัญหำเรื่องขยะเป็น
เรื่องก่อสร้ำงเสน้ทำงหินตลำด – ศรีภูทอง ในปี 2562 กระผมได้ลงนำมในสัญญำไปแล้ว คง
อีกไม่นำนก็จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จครับ  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
เมื่อไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดซักถำมเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ผมขอมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดแห่งนี้ว่ำเห็นชอบ
รับหลักกำรในวำระที่ ๑ ของเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.
๒๕๖3 โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม  - เห็นชอบรับหลักกำร ในวำระที่ ๑ ของเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  จ ำนวน ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
- ในกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖3  ในวำระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ  ผมจะขอ
มติที่ประชุมก ำหนดระยะเวลำขอยื่นแปรญัตติโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ 45 วรรค
สำม แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่ำด้วยญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว
ไม่ได้ และในกำรพิจำรณำในวำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สมำชิกสภำท้องถ่ินมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น  
- ดังนั้น เมื่อสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด มีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 แล้ว ในวำระที่สอง ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเสนอ
ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ ขอเชิญครับ 
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นำยประสำท  หงส์วงษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 1  
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประสำท หงส์วงษ์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 
กระผมขอเสนอกำรยื่นค ำแปรญัตติ นับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหำคม  
2562 รวมเป็นทั้งสิ้น 5 วันท ำกำร ครับ  

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
   - ผมขอผู้รับรอง 2 ท่ำนครับ 
ผู้รับรอง   1. นำยทองแดง อสุรินทร์  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 1 
   2. นำยสุวรรณ  จันทร์เกตุ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

- ในเมื่อมีท่ำนสมำชิกสภำฯ เขต 1 และมีผู้รับรอง 2 ท่ำน ได้มีกำรเสนอก ำหนดระยะเวลำ
กำรยื่นแบบแปรญัตติ ในวันที่ 7 สิงหำคม  2562 และหมดระยะเวลำกำรยื่นแปรญัตติใน
วันที่ 14  สิงหำคม ๒๕62 ในเวลำรำชกำร ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น. ครับ หำกพ้น
ก ำหนดจะไม่รับแบบยื่นขอแปรญัตติ โดยมอบให้กับคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำในวันที่ 
15 สิงหำคม ๒๕62 ผมขอมติที่ประชุมในกำรก ำหนดระยะเวลำกำรยื่นแบบแปรญัตติ ตำม
รำยละเอียดข้ำงต้น โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบในกำรก ำหนดระยะเวลำกำรยื่นแบบแปรญัตติ ในวันท่ี 7 สิงหำคม  2562 
และหมดระยะเวลำกำรยื่นแปรญัตติในวันท่ี 14  สิงหำคม ๒๕62  ในเวลำรำชกำร
จ ำนวน ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวำระที่ 6 - เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ 
นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
    - มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 
นำยประพิศ  พลเขต สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด  เขต 2  

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน กระผมนำยประพิศ  พลเขต สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด เขต 2 
กระผมขอทรำบกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนสำยบ้ำนคึมน้ ำเกลี่ยง – วังโพน จะด ำเนินกำร
เมื่อใดครับ 

นำงพวงพยอม  อุดชำ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงพวงพะยอม  อุดชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ขอเรียนท่ำนสมำชิก
สภำท่ำนประพิศ  พลเขต  เส้นทำงสำยบ้ำนคึมน้ ำเกลี้ยง – วังโพน  อยู่ในระหว่ำงกำรลงนำม
ในสัญญำ คำดว่ำจะแล้วเสร็จไม่เกินอำทิตย์หน้ำค่ะ ม    

นำยสุริยันต์   มุ่งแสง   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
-  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก กระผมจะก ำหนดกำรประชุมครำวต่อไปใน
วำระที่ ๒ และวำระที่ ๓ เป็นวันที่ 22 สิงหำคม ๒๕62  ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบล
โนนสะอำด ช้ัน ๒  เวลำ  09.00 น. ขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำดทุก
ท่ำนครับ ส ำหรับกำรประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

ท่ีประชุม - รับทรำบ 
**************************************************** 
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คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล ท ำหน้ำท่ีตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมน้ีแล้ว 

ตรวจแล้ว กำรประชุมสมัย  สำมญั   สมัยที่  ๓  ครั้งที่   ๑   ประจ ำปี       พ.ศ.   ๒๕62   
ตรวจวันที่....15......  เดือน......สิงหำคม............  พ.ศ.   ......๒๕62......... 
 
(ลงช่ือ)                ประสาท   หงส์วงษ์         ประธำนกรรมกำร 

(นำยประสำท  หงส์วงษ์) 
  
(ลงช่ือ)              สุวาท  แหล้ป้อง   กรรมกำร 

         (นำยสุวำท  แหล้ป้อง) 
  
(ลงช่ือ)             ทอง  พลโยธา   กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                    (นำยทอง  พลโยธำ) 

 

ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๐๐ น. 
 
ลงช่ือ    ดวงจันทร์   วันนิจ     ผู้บันทกึกำรประชุม 

            (นำงสำวดวงจันทร์   วันนิจ)  
                         ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

ลงช่ือ  ชาญชัย  วีรปัญญานนท์        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยชำญชัย  วีรปัญญำนนท)์  

                          หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ลงช่ือ สบิต ำรวจโทศราวุธ  เช้ือไพบูลย์  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                         (ศรำวุธ    เช้ือไพบูลย์)  

               เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
 

ลงช่ือ      สุริยันต์    มุ่งแสง      ตรวจถูกต้อง 
           (นำยสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
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