
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,258,987

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 118,056

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,925,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

332,156

สํารองจ่าย 217,303

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,968,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 793,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000

เงินเดือนพนักงาน 1,246,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000

ค่าเบี้ยประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,258,987

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 118,056

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,925,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

332,156

สํารองจ่าย 217,303

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,968,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,389,120 2,183,040

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 187,080 295,080

เงินเดือนพนักงาน 8,218,620 9,464,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520 203,520

เงินประจําตําแหน่ง 330,000 390,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 57,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 78,000 478,800 408,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

-  โครงการ  ท้องถิ่น  
โปร่งใส่  ใส่ใจ
คุณธรรม  ประจําปี  
2561
-  โครงการดําเนินการ
เลือกตั้ง  ประจําปี  
2561

-  โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน  ประจําปี  
2561
-  โครงการพัฒนา
สถานที่ทํางานด้วย
เทคนิคกิจกรรม  (5ส
.)ของเทศบาลตําบล
โนนตาล  ประจําปี  
2561

-  โครงการรู้ไว้ใช่ว่า
เพื่อประชาเป็นสุขเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจําปี  
2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000 55,000

ค่าเช่าบ้าน 237,600 315,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 78,000 815,600 1,858,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

100,000 100,000

-  โครงการ  ท้องถิ่น  
โปร่งใส่  ใส่ใจ
คุณธรรม  ประจําปี  
2561

2,000 2,000

-  โครงการดําเนินการ
เลือกตั้ง  ประจําปี  
2561

100,000 100,000

-  โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน  ประจําปี  
2561

1,000 1,000

-  โครงการพัฒนา
สถานที่ทํางานด้วย
เทคนิคกิจกรรม  (5ส
.)ของเทศบาลตําบล
โนนตาล  ประจําปี  
2561

1,000 1,000

-  โครงการรู้ไว้ใช่ว่า
เพื่อประชาเป็นสุขเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจําปี  
2561

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการเวที
ประชาคมเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

-  โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อ
ภาษาเพื่อพัฒนาสู่อา
เซียน  ประจําปี  2561
-  โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเทศบาล
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

-  โครงการอบรมส่ง
เสริม
คุณธรรม-จริยธรรม  
ให้แก่คณะผู้
บริหาร,สมาชิก
สภา,พนักงานเทศบาล  
ประจําปี  2561

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ค่าเบี้ยเดิน
ทางไปราชการ  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างที่
มีคําสั่งให้ไปราชการ
ตามระเบียบฯ

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการเวที
ประชาคมเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

2,000 2,000

-  โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อ
ภาษาเพื่อพัฒนาสู่อา
เซียน  ประจําปี  2561

2,000 2,000

-  โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเทศบาล
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

30,000 30,000

-  โครงการอบรมส่ง
เสริม
คุณธรรม-จริยธรรม  
ให้แก่คณะผู้
บริหาร,สมาชิก
สภา,พนักงานเทศบาล  
ประจําปี  2561

1,000 1,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ค่าเบี้ยเดิน
ทางไปราชการ  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างที่
มีคําสั่งให้ไปราชการ
ตามระเบียบฯ

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถิ่นต้านยา
เสพติด  โนนตาลเกมส์ 
 ครั้งที่  19  ประจําปี
งบประมาณ  2561

150,000

โครงการจัดงาน
กิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
โครงการจัดงานบุญ
ประเพณีออกพรรษา
ตักบาตรเทโว  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันผู้สูงอายุ  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติตําบลโนนตาล 20,000

โครงการจัดงานวัน
สถาปนาเทศบาลตําบล
โนนตาล  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561

10,000

โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน  ประจําปี  
2561

2,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีเทศบาลตําบลโนน
ตาล
โครงการจัดระเบียบ
ชุมชน "ธรรมนูญ
ตําบล" ประจําปี  
2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาท้องถิ่นต้านยา
เสพติด  โนนตาลเกมส์ 
 ครั้งที่  19  ประจําปี
งบประมาณ  2561

150,000

โครงการจัดงาน
กิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

5,000 5,000

โครงการจัดงานบุญ
ประเพณีออกพรรษา
ตักบาตรเทโว  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันผู้สูงอายุ  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติตําบลโนนตาล 20,000

โครงการจัดงานวัน
สถาปนาเทศบาลตําบล
โนนตาล  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561

10,000

โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน  ประจําปี  
2561

2,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีเทศบาลตําบลโนน
ตาล

35,000 35,000

โครงการจัดระเบียบ
ชุมชน "ธรรมนูญ
ตําบล" ประจําปี  
2561

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนตาล

144,000

โครงการเทศบาลดี  ศรี
ตําบล  ตักบาตรไหว้
พระ  ฝึกธรรมะสู่วินัย  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

2,000

โครงการโนนตาลร่วม
ใจ  ต้านภัยแล้ง

โครงการประชุมชี้แจง
การจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลความจําเป็นพื้น
ฐาน  จปฐ.  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ้านมั่งคง
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้กับประชาชน
ในตําบล  ประจําปี  
2561

10,000

โครงการปลูกป่าเพื่อ
เฉลิมพระเกีรยติฯ รัก
นํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน ประจําปี  2561

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการหมู่บ้านและ
ศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-ส่งเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนตาล

144,000

โครงการเทศบาลดี  ศรี
ตําบล  ตักบาตรไหว้
พระ  ฝึกธรรมะสู่วินัย  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

2,000

โครงการโนนตาลร่วม
ใจ  ต้านภัยแล้ง 1,000 1,000

โครงการประชุมชี้แจง
การจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลความจําเป็นพื้น
ฐาน  จปฐ.  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ้านมั่งคง
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้กับประชาชน
ในตําบล  ประจําปี  
2561

10,000

โครงการปลูกป่าเพื่อ
เฉลิมพระเกีรยติฯ รัก
นํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน ประจําปี  2561

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

2,000 2,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

2,000 2,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการหมู่บ้านและ
ศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ด้านอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
โครงการพัฒนา
คุณธรรมชีวิตผู้ด้อย
โอกาส  เด็ก  สตรี  ผู้
สูงอายุ  และผู้พิการ  
ตําบลโนนตาล

5,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี 2561

20,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  คน
พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและมอบ
วุฒิบัตรให้กับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

5,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  15:57:20 หน้า : 11/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ด้านอัคคีภัย

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

22,800 22,800

โครงการพัฒนา
คุณธรรมชีวิตผู้ด้อย
โอกาส  เด็ก  สตรี  ผู้
สูงอายุ  และผู้พิการ  
ตําบลโนนตาล

5,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

5,000 5,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์

2,000 2,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี 2561

20,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  คน
พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและมอบ
วุฒิบัตรให้กับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่าง 
ชาย-หญิง ในครอบ
ครัวและลดความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรี  
และบุคคลในครอบครัว 
 ประจําปี  2561

2,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีทอดข้าวสาร  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

2,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนให้เหมาะสม
ตามวัย  ประจําปี  
2561

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

10,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

442,200

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาลเจ้าปู่หนองโดน  
ประจําปี  2561

2,000

โครงการอบรมการให้
ความรู้รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการอบรมดูแล
รักษาสุขภาพและ
ป้องกันโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  
ประจําปี  2561

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่าง 
ชาย-หญิง ในครอบ
ครัวและลดความ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรี  
และบุคคลในครอบครัว 
 ประจําปี  2561

2,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีทอดข้าวสาร  
ประจําปีงบประมาณ  
2561

2,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนให้เหมาะสม
ตามวัย  ประจําปี  
2561

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

10,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

442,200

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาลเจ้าปู่หนองโดน  
ประจําปี  2561

2,000

โครงการอบรมการให้
ความรู้รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  
ประจําปี  2561

5,000

โครงการอบรมดูแล
รักษาสุขภาพและ
ป้องกันโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  
ประจําปี  2561

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
บทบาทสตรีระดับ
ตําบล  ประจําปี  2561

5,000

โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการ
ปฎิบัติงานของเทศบาล
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561
โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม (ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
ประจําปี  2561

2,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 695,581

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
บทบาทสตรีระดับ
ตําบล  ประจําปี  2561

5,000

โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการ
ปฎิบัติงานของเทศบาล
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

2,000 2,000

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรม (ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
ประจําปี  2561

2,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย
ตําบลโนนตาล  
ประจําปี  2561

2,000 2,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 7,000 27,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 13,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000 101,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 47,200 117,200

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 695,581

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 23,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 30,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ห้องประชุม

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปริ้นสี

เครื่องแฟกซ์

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 
พร้อมเก้าอี้

โต๊ะห้องประชุม

ถังเก็บนํ้า 90,200

พัดลม  (แบบตั้งพื้น) 
มอก. 2,800

พัดลม (แบบโคจรติด
ผนัง)  จํานวน  8  ตัว 11,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า 
  ( bmersible 
pumps)

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 30,000

วัสดุการศึกษา 2,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 199,600 199,600

ค่าไฟฟ้า 300,000 1,300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ห้องประชุม 8,000 8,000

เครื่องปรับอากาศ 23,000 23,000

เครื่องปริ้นสี 4,500 4,500

เครื่องแฟกซ์ 4,500 4,500

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 
พร้อมเก้าอี้ 5,000 5,000

โต๊ะห้องประชุม 12,000 12,000

ถังเก็บนํ้า 90,200

พัดลม  (แบบตั้งพื้น) 
มอก. 2,800

พัดลม (แบบโคจรติด
ผนัง)  จํานวน  8  ตัว 11,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 24,000 24,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า 
  ( bmersible 
pumps)

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า 
 (submersible  
pumps)

50,000

เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า 
(submersible 
pumps)

90,000

ปัมนํ้าหอยโข่ง  ขนาด  
1  แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ประกอบครบ
ชุด

12,000

ปัมหอยโข่ง  2 HP 40,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง  รถ
รากเข็น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

10,000

2.โครงการต่อเติม
หลังคา (หลังใหญ่) 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

107,000

3. โครงการต่อเติม
หลังคา (หลังเล็ก) 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

74,900

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
(รางตื้น)  บ้านหนอง
บัว  หมู่ที่ 1

111,700

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
(รางตื้น)  บ้านหนอง
ผือ  หมู่ที่ 8

94,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
(รางตื้น)  บ้านหัวโนน
ตาล หมู่ที่ 2

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า 
 (submersible  
pumps)

50,000

เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า 
(submersible 
pumps)

90,000

ปัมนํ้าหอยโข่ง  ขนาด  
1  แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ประกอบครบ
ชุด

12,000

ปัมหอยโข่ง  2 HP 40,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง  รถ
รากเข็น 10,000 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

10,000

2.โครงการต่อเติม
หลังคา (หลังใหญ่) 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

107,000

3. โครงการต่อเติม
หลังคา (หลังเล็ก) 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

74,900

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
(รางตื้น)  บ้านหนอง
บัว  หมู่ที่ 1

111,700

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
(รางตื้น)  บ้านหนอง
ผือ  หมู่ที่ 8

94,000

ก่อสร้างรางระบายนํ้า 
(รางตื้น)  บ้านหัวโนน
ตาล หมู่ที่ 2

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับ
ปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนตาล อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

150,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 3

97,500

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านป่ายาง หมู่ที่ 
9

201,500

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโพนศรี 
(คุ้มน้อย)  หมู่ที่ 5

67,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโพนศรี หมู่
ที่ 5

215,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 4

115,000

โครงการก่อสร้างระบบ
กรองนํ้าดื่มสะอาดเพื่อ
ชุมชน  บ้านโนน
เหลี่ยม  หมู่ที่ 6

90,000

โครงการก่อสร้างระบบ
กรองนํ้าดื่มสะอาดเพื่อ
ชุมชน  บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 5

90,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 
บ้านโนนม่วง-บ้านโนน
เหลี่ยม (คุ้มเหล่ากา)  
ถึงบ้านโนนเหลี่ยม  
หมูที่ 6

134,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 1,184,000

รวม 9,920,102 1,000,000 2,000 281,000 177,000 5,275,700 133,000 3,139,681
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับ
ปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนตาล อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

150,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 3

97,500

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านป่ายาง หมู่ที่ 
9

201,500

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโพนศรี 
(คุ้มน้อย)  หมู่ที่ 5

67,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโพนศรี หมู่
ที่ 5

215,000

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 4

115,000

โครงการก่อสร้างระบบ
กรองนํ้าดื่มสะอาดเพื่อ
ชุมชน  บ้านโนน
เหลี่ยม  หมู่ที่ 6

90,000

โครงการก่อสร้างระบบ
กรองนํ้าดื่มสะอาดเพื่อ
ชุมชน  บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 5

90,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินโดยลงลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง 
บ้านโนนม่วง-บ้านโนน
เหลี่ยม (คุ้มเหล่ากา)  
ถึงบ้านโนนเหลี่ยม  
หมูที่ 6

134,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,737 1,224,737

รวม 174,800 15,515,717 35,619,000
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