






 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 



เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
เขต/อ าเภอ ศรีบุญเรือง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

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

155  หมู่ 16 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง    ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล - 
  เขต/อ าเภอ ศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู  39180 

      
   

พื้นที่ 161.06 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 12,475 คน 
ชาย 6,297 คน 
หญิง 6,178 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโนนสะอาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาดจึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 39,032,158.80 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 18,358,722.17 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,794,981.54 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 

100,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 20 โครงการ รวม 

3,684,552.16 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 16,493,000.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 71,532,933.57 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 39,426.14 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 186,290.40 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 243,976.94 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 85,560.04 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 47,973.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 26,766,391.28 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 44,163,315.77 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,859,650.47 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 65,265,999.07 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 18,525,084.13 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 22,801,880.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 14,570,561.54 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 4,548,700.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 4,819,773.40 บาท 



  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 14,010,230.47 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,973,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 16,493,000.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวล าภู 

        
  รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 373,376.01 389,000.00 236,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
44,133.20 297,750.00 374,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 439,438.66 380,000.00 450,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 209,788.00 80,000.00 240,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 30,000.00 30,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,066,735.87 1,176,750.00 1,330,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 29,688,073.51 29,300,000.00 30,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
29,688,073.51 29,300,000.00 30,200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,370,095.48 42,523,250.00 41,469,200.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
41,370,095.48 42,523,250.00 41,469,200.00 

รวม 72,124,904.86 73,000,000.00 73,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 16,900,198.00 18,773,705.00 17,787,530.00 
  งบบุคลากร 21,376,921.00 28,358,553.00 26,608,020.00 
  งบด าเนินงาน 14,219,866.19 13,338,052.00 15,385,010.00 
  งบลงทุน 3,398,097.00 7,955,950.00 8,051,700.00 
  งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 0.00 30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 6,071,628.76 4,573,740.00 5,137,740.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 61,996,710.95 73,000,000.00 73,000,000.00 
รวม 61,996,710.95 73,000,000.00 73,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวล าภู 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,366,780 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 402,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 16,793,290 
  แผนงานสาธารณสุข 5,478,110 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 240,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,532,290 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 165,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 580,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,070,000 
  แผนงานการเกษตร 585,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 17,787,530 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 73,000,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

อ าเภอ ศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 19,257,080 บาท 

  งบบุคลากร รวม 13,122,880 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,274,560 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,850,440 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 258,000 บาท 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 258,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,593,700 บาท 



   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 314,420 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 5,434,200 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 538,400 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 310,000 บาท 

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 158,400 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 2,211,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างแรงงาน จ านวน 756,000 บาท 

    (2) ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารธุรการและค่าบริการพ้ืนที่เก็บ
ฐานข้อมูลระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์  (รายปี) 

จ านวน 20,000 บาท 

    (3) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 200,000 บาท 

    (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 1,000,000 บาท 

    (3) โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจ าปี จ านวน 10,000 บาท 



    (4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล 

จ านวน 40,000 บาท 

    (5) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนส าหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 40 

จ านวน 5,000 บาท 

    (6) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

จ านวน 5,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 1,760,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,300,000 บาท 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 924,800 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 700,000 บาท 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 



   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 124,800 บาท 

  งบลงทุน รวม 640,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 640,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    (1) โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่

จ านวน 50,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    (1) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    (1) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองแบบคงท่ีส าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 

จ านวน 500,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    (1) โครงการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

จ านวน 60,000 บาท 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายอื่น       

    (1) ค่าจ้างบริการประมวลผลและจัดเตรียมข้อมูล 
โครงการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพและบริการ 
ประจ าปี  2564 

จ านวน 30,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 



   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอศรีบุญเรือง จ านวน 30,000 บาท 

 งานบริหารงานคลัง รวม 1,109,700 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 996,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 646,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 156,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

    (2) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 350,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 



   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 113,700 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 113,700 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    (1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 42,000 บาท 

    (2) เก้าอ้ีเกือกม้า 4 ที่นั่ง จ านวน 3,700 บาท 

    (3) ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ต้อนรับผู้มาช าระภาษี จ านวน 40,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    (1) ค่าจัดซื้อจอ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 23,000 บาท 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    (1) ค่าจัดซื้อตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น ชนิดสองก๊อก จ านวน 5,000 บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 402,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

จ านวน 50,000 บาท 

    (2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

จ านวน 20,000 บาท 



    (3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท 

    (4) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 20,000 บาท 

    (5) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลโนน
สะอาด 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

   วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 72,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 72,000 บาท 

   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

    (1) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    (1) โครงการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับ
งานประมวลผล 

จ านวน 22,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,752,480 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,262,480 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,262,480 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,960,270 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 60,000 บาท 



   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 538,400 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,505,450 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 138,360 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 



   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,920,810 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 4,156,810 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 2,027,900 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา จ านวน 1,777,900 บาท 

        (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา  
รวม      2,056,180 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  แยกเป็น 
 (1.1) เงินสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) ตั้งไว้  391,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) จ านวน 9 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น  230  คนๆ
ละ  1,700  บาท  เป็นเงิน 391,000 บาท 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 25 หน้า 125 
 (1.2) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ัง
ไว้  259,900 บาท  แยกเป็น 
  (1.2.1) ค่าหนังสือเรียน    ตั้งไว้  46,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 9 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 230 คนๆ
ละ 200 บาท/ปี 

      



 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 21 หน้า 125 
  (1.2.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้  46,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 9 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น 230 คนๆ
ละ 200 บาท/ปี 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 22 หน้า 125 
  (1.2.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ต้ัง
ไว้  69,000  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 9 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น 230 คนๆ
ละ 300 บาท/ปี 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 23 หน้า 125 
  (1.2.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ต้ัง
ไว้  98,900  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 9 ศูนย ์รวมทั้งสิ้น 230 คนๆ
ละ 430 บาท/ปี 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 24 หน้า 125 
 (1.3) โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ตั้งไว้  1,127,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถ่ายโอนภารกิจจากกรมพัฒนา
ชุมชน จ านวน 2 ศูนย ์และถ่ายโอนภารกิจจากกรม
ศาสนา  จ านวน 7 ศูนย์ รวมจ านวนเด็ก
ทั้งสิ้น 230 คนๆละ 20 บาท/  จ านวน  245  วัน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม



ถึง (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    (2) โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

    (3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

จ านวน 80,000 บาท 

    (4) โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก จ านวน 20,000 บาท 

    (5) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

    (6) โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 2,128,910 บาท 

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,128,910 บาท 

        ประเภทรายจ่ายค่าอาหารเสริม (นม)  
รวม  2,128,910  บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) แยกเป็น 
(1) อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ต้ัง
ไว้  440,730  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  นมพลาส
เจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 9 ศูนย ์จ านวน  230 คนๆ
ละ 7.37 บาท   จ านวน  260 วัน   
 - เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท ๐808.2/ว 4110  ลง
วันที่  14  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ

      



เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 4 หน้า 122 
 (2) อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ต้ัง
ไว้  1,688,180  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  นมพลาส
เจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนน
สะอาด  จ านวน  10  แห่ง จ านวน  881 คนๆ
ละ 7.37 บาท  จ านวน  260 วัน   
 - เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4110  ลง
วันที่  14  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 (พ.ศ. 2563) ข้อ 4 หน้า 122 

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,764,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 3,764,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    (1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

จ านวน 3,524,000 บาท 

    (2) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สพฐ 

จ านวน 100,000 บาท 

    (3) อุดหนุนโรงเรียนโนนคูณวิทยาโครงการทักษะ
สิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 



    (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ าเกลี้ยง ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

จ านวน 30,000 บาท 

    (5) อุดหนุนโรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 

จ านวน 80,000 บาท 

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 120,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการส่งเสริมความรู้หนังสือพิมพ์ศูนย์การอ่าน
หนังสือหมู่บ้าน 

จ านวน 120,000 บาท 

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,569,370 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,821,370 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,821,370 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,182,840 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 60,000 บาท 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,410,830 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 107,700 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 1,748,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 



   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 1,398,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,188,000 บาท 

    (2) ค่าเช่าที่ดิน จ านวน 120,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 



   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพในชุมชนเพ่ือลด
เหตุร าคาญ 

จ านวน 10,000 บาท 

    (10) โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

จ านวน 100,000 บาท 

    (11) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัย
มะเร็งเต้านม 

จ านวน 30,000 บาท 

    (2) โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ จ านวน 10,000 บาท 

    (3) โครงการอาหารและน้ าปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จ านวน 20,000 บาท 

    (4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง 

จ านวน 50,000 บาท 

    (5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมบ้านเราสะอาด จ านวน 30,000 บาท 

    (6) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร 

จ านวน 50,000 บาท 

    (7) โครงการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร 

จ านวน 50,000 บาท 

    (8) โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน 

จ านวน 50,000 บาท 



    (9) โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคียงคู่อาหารปลอดภัย จ านวน 10,000 บาท 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 498,740 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

    (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเพ่ือการเข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 50,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 398,740 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 398,740 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    (1)  อุดหนุน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนต าบล
โนนสะอาด ส ารวจข้อมูลสัตว์ จ านวน 17 ชุมชน 

จ านวน 5,340 บาท 

    (2)  อุดหนุน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนต าบล
โนนสะอาด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุขบ้า จ านวน 17 ชุมชน 

จ านวน 53,400 บาท 

    (3) อุดหนุน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนต าบล
โนนสะอาด ตามโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 17 ชุมชน 

จ านวน 340,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 240,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      



    (1) โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุต าบลโนนสะอาด จ านวน 100,000 บาท 

    (2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระหว่าง
ปิดภาคเรียน 

จ านวน 20,000 บาท 

    (3) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลโนนสะอาด จ านวน 20,000 บาท 

    (4) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโนนสะอาด จ านวน 30,000 บาท 

    (5) โครงการให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการ 

จ านวน 20,000 บาท 

    (6) โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน จ านวน 20,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    (1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 

จ านวน 30,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,002,290 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,401,290 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,401,290 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,038,420 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 60,000 บาท 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,157,670 บาท 



   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 85,200 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 



   วัสดุส ารวจ จ านวน 10,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 111,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 111,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    (1) ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบดิจิตอล จ านวน 20,000 บาท 

    (2) ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ก าลังขยาย 32 เท่า จ านวน 50,000 บาท 

    (3) ค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องอลูมิเนียม จ านวน 2,000 บาท 

    (4) ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 7 เมตร จ านวน 5,000 บาท 

    (5) ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 4 เมตร จ านวน 4,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

 งานไฟฟ้าถนน รวม 530,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    (1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 530,000 บาท 

               

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพป้องกันภัยยา
เสพติดเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

จ านวน 40,000 บาท 

    (3) โครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 50,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอศรีบุญเรือง โครงการ
มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 35,000 บาท 

    (2) อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดหนองบัวล าภู 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผน
ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 40,000 บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 580,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการสอบธรรมสนามหลวง จ านวน 10,000 บาท 

    (2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

    (3) โครงการสืบสานประเพณีวันมหาสงกรานต์ไหว้
ศาลหลักเมือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

จ านวน 100,000 บาท 



    (4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองและ
องค์ประธานคู่บ้านคู่เมือง 

จ านวน 20,000 บาท 

    (5) โครงการขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 100,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ
บุญต้นน้ าสืบชะตาหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
2564 

จ านวน 170,000 บาท 

    (2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโนนสะอาด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.   2564 

จ านวน 80,000 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 7,070,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 7,070,000 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,070,000 บาท 

   อาคารต่าง ๆ       

    (1) โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 

จ านวน 1,500,000 บาท 

    (2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทรงโดม ชุมชน
โนนคูณ  หมู่ที่ 4 

จ านวน 400,000 บาท 

    (3) โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ ชุมชนทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 จ านวน 210,000 บาท 

    (4) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทรงโดม ชุมชน
โนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 

จ านวน 230,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    (1) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายในชุมชน
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 

จ านวน 230,000 บาท 



    (10) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก  สาย
ชุมชนหินตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านหนองแต้ 

จ านวน 100,000 บาท 

    (11) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. หน้า รพ.สต. 
หินตลาด หมู่ที่ 2 

จ านวน 80,000 บาท 

    (12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนวังแคน 
หมู่ที่ 6 

จ านวน 230,000 บาท 

    (13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนวังโพน หมู่ที่ 
8 - ชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง หมู่ที่ 11 

จ านวน 260,000 บาท 

    (14) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายในชุมชน
ศรีสง่า หมู่ที่ 12 

จ านวน 230,000 บาท 

    (15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนศรีภูทอง หมู่
ที่ 15 - ชุมชนหินตลาด หมู่ที่ 2 

จ านวน 230,000 บาท 

    (16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนวังคูณ หมู่
ที่ 17 (ซอยข้างโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา) 

จ านวน 230,000 บาท 

    (17) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก สาย
ชุมชนห้วยบง หมู่ที่ 10 - ป่าช้า 

จ านวน 300,000 บาท 

    (18) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก สาย
ชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 - ชุมชนวังโปร่ง หมู่ที่ 3 

จ านวน 100,000 บาท 

    (19) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก สาย
ชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 - บ้านโคกเสด็จ 

จ านวน 100,000 บาท 

    (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนวังโปร่ง หมู่
ที่ 3 - ชุมชนป่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง 
จ.หนองบัวล าภู 

จ านวน 230,000 บาท 

    (20) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 - ชุมชนหินตลาด หมู่ที่ 2 

จ านวน 100,000 บาท 

    (21) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย 
ชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 (คุ้มโนนค าน้อย) - โคกก้านโก่ง 

จ านวน 100,000 บาท 

    (22) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
ชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 - โนนกกลาน 

จ านวน 100,000 บาท 



    (23) โครงกาารปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
ชุมชนนาอุดม หมู่ที่ 9 - บ้านดอนเล้า 

จ านวน 100,000 บาท 

    (24) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายป่า
ช้า ชุมชนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองขาม 

จ านวน 100,000 บาท 

    (25) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
หน้า รพ.สต. หินตลาด หมู่ที่ 2 - บ่านหนองแต้ 

จ านวน 200,000 บาท 

    (26) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร สาย
ชุมชนคึมน้ าเกลี้ยง หมู่ที่ 11 - ชุมชนวังโพน หมู่ที่ 8 

จ านวน 100,000 บาท 

    (27) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย 
ชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ 12 - หนองกุง - โนนสมบูรณ์ 

จ านวน 100,000 บาท 

    (28) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
ชุมชนวังแคน หมู่ที่ 6 - ล าห้วยนา - ห้วยช้างหล่ม 

จ านวน 100,000 บาท 

    (29) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายในชุมชน
ห้วยบง  หมู่ที่ 10 

จ านวน 230,000 บาท 

    (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนโนนคูณ หมู่
ที่ 4 - ล าห้วยยาง 

จ านวน 150,000 บาท 

    (30) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 50,000 บาท 

    (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้างเท้า ชุมชนโนนคูณ 
หมู่ที่ 4 กลุ่ม 5 ทางเข้าวัด 

จ านวน 100,000 บาท 

    (5) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก ภายใน
ชุมชนโต่งโต้น หมู่ที่ 7 

จ านวน 100,000 บาท 

    (6) โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก สายชุมชน
โต่งโต้น หมู่ที่ 7 - ล าห้วยไฮ 

จ านวน 100,000 บาท 

    (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนนาอุดม หมู่
ที่ 9 

จ านวน 100,000 บาท 

    (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนโนนหัวนา หมู่
ที่ 14 - ชุมชนโนนทอง หมู่ที่ 16 

จ านวน 300,000 บาท 



    (9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนโนนทอง 
หมู่ที่ 16 

จ านวน 230,000 บาท 

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    (1) ค่าออกแบบ/ค่าควบคุมงาน จ านวน 50,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 455,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พันธุกรรมพืชต าบลโนนสะอาด (ตึกแดง) 

จ านวน 100,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 60,000 บาท 

    (2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา จ านวน 30,000 บาท 

    (3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

    (4) โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ จ านวน 40,000 บาท 

    (5) โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 40,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 45,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 45,000 บาท 



   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    (1) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเหล็กใช้เป็นข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในต าบลโนนสะอาด 

จ านวน 40,000 บาท 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    (1) ค่าจัดซื้อตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น ชนิด 2 ก๊อก จ านวน 5,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    (1) อุดหนุนกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษต าบล
โนนสะอาด ชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 

จ านวน 10,000 บาท 

    (2) อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางงอก ชุมชนห้วยบง  หมู่ที่ 10 จ านวน 10,000 บาท 

    (3) อุดหนุนกลุ่มพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านโต่งโต้น 
หมู่ที่ 7 

จ านวน 10,000 บาท 

    (4) อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านนาอุดม(เพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ)  หมู่ที่ 9 

จ านวน 10,000 บาท 

    (5) อุดหนุนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตผลทางการ
เกษตรบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 7 

จ านวน 10,000 บาท 

    (6) อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสวนสอง
สุวรรณบ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 5 

จ านวน 10,000 บาท 

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 130,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    (1) โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและปลุกปุ๋ยพืชสด 
(ปอเพียง) 

จ านวน 30,000 บาท 



    (2) โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ต าบลโนน
สะอาด 

จ านวน 30,000 บาท 

    (3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(กิจกรรมปก
ปัก) 

จ านวน 30,000 บาท 

    (4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลโนนสะอาด จ านวน 40,000 บาท 

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 17,787,530 บาท 

  งบกลาง รวม 17,787,530 บาท 

   งบกลาง รวม 17,787,530 บาท 

   ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,472,145 บาท 

   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 412,325 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 490,000 บาท 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,270,000 บาท 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,830,000 บาท 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 144,000 บาท 

   ส ารองจ่าย จ านวน 167,044 บาท 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    (1) ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล จ านวน 51,400 บาท 



    (2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบลโนน
สะอาด 

จ านวน 280,000 บาท 

    (3) เงินสมทบสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาท (ผู้พิการ) รพ.สต.โนนคูณ 

จ านวน 20,000 บาท 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 630,616 บาท 

 

 


