
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 81,602

เงินชวยพิเศษ 5,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,308

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

คาชําระหนี้เงินต้น 267,746

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

162,840

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,687,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

331,408

สํารองจาย 334,275

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,948,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 81,602

เงินชวยพิเศษ 5,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,308

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

คาชําระหนี้เงินต้น 267,746

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

162,840

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,687,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

331,408

สํารองจาย 334,275

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,948,800

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 927,720

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

117,420

เงินเดือนพนักงาน 1,368,960

คาจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหนง 60,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

คาเชาบ้าน 96,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,970,496 2,898,216

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

241,164 358,584

เงินเดือนพนักงาน 8,562,144 9,931,104

คาจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 225,480

เงินประจําตําแหนง 330,000 390,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 130,000 140,000

คาเบี้ยประชุม 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

คาเชาบ้าน 380,400 476,400

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย

192,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  พนักงานขับรถ
บรรทุกน้ําเอกประสงค์

216,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านบริการ
สาธารณูปโภคและ
กิจการของเทศบาล

312,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  แมบ้าน

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  แมบ้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

72,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล
รักษาต้นไม้  สวนไม้
ประดับ สวนหยอม  
สนามหญ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย

192,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  พนักงานขับรถ
บรรทุกน้ําเอกประสงค์

216,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านบริการ
สาธารณูปโภคและ
กิจการของเทศบาล

312,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  แมบ้าน

156,000 156,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคล  แมบ้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

72,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล
รักษาต้นไม้  สวนไม้
ประดับ สวนหยอม  
สนามหญ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโนน
ตาล

72,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
และชวยเหลือกิจการ
ประปาเทศบาลตําบล
โนนตาล

192,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 12,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โฆษณาเผยแพร
กิจกรรม/โครงการซึ่งไม
เกี่ยวข้องกับสวนอื่น ๆ 
ของเทศบาล

คาใช้จายในการจัดทํา
โฆษณาและเผยแพรงาน
กิจกรรม/โครงการของ
กองคลัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโนน
ตาล

72,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
และชวยเหลือกิจการ
ประปาเทศบาลตําบล
โนนตาล

192,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

78,000 78,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 66,000 78,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โฆษณาเผยแพร
กิจกรรม/โครงการซึ่งไม
เกี่ยวข้องกับสวนอื่น ๆ 
ของเทศบาล

10,000 10,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โฆษณาและเผยแพรงาน
กิจกรรม/โครงการของ
กองคลัง

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
โฆษณาและเผยแพรงาน
กิจกรรม/โครงการของ
กองชาง

5,000

คาใช้จายในการเชา
เครื่องถายเอกสาร  
จํานวน 1 เครื่อง

12,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

คาเย็บหนังสือ   เข้าปก
หนังสือ ข้อบังคับตางๆ

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกกระทําการอยางไร
อยางหนึ่งที่เทศบาลไม
สามารถดําเนินการได้  
เชน  คาจ้างเครื่องจักร
กลขุดรื้อรองระบายน้ํา
ในหมูบ้าน  /ชุมชน  
การวางทอ  ถมดิน  คา
จ้างเครื่องเสียง จัดทํา
ป้ายตางๆพร้อมติดตั้ง 
ซอมแซมอาคาร  ฯลฯ

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
โฆษณาและเผยแพรงาน
กิจกรรม/โครงการของ
กองชาง

5,000

คาใช้จายในการเชา
เครื่องถายเอกสาร  
จํานวน 1 เครื่อง

12,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

คาเย็บหนังสือ   เข้าปก
หนังสือ ข้อบังคับตางๆ

2,000 2,000

เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภาย
นอกกระทําการอยางไร
อยางหนึ่งที่เทศบาลไม
สามารถดําเนินการได้  
เชน  คาจ้างเครื่องจักร
กลขุดรื้อรองระบายน้ํา
ในหมูบ้าน  /ชุมชน  
การวางทอ  ถมดิน  คา
จ้างเครื่องเสียง จัดทํา
ป้ายตางๆพร้อมติดตั้ง 
ซอมแซมอาคาร  ฯลฯ

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

-  คาใช้จายเพื่อจายเป็น 
 คาธรรมเนียม  รังวัด  
ตรวจสอบที่ดิน  คา
ธรรมเนียมศาล  และ
อื่นๆที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

100,000 100,000

-  คาใช้จายเพื่อจายเป็น 
 คาธรรมเนียม  รังวัด  
ตรวจสอบที่ดิน  คา
ธรรมเนียมศาล  และ
อื่นๆที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

20,000 20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:07:24 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  คาเบี้ยเดิน
ทางไปราชการ  คา
ธรรมเนียม  คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  
และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นให้แกพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างที่
มีคําสั่งให้ไปราชการ
ตามระเบียบฯ

โครงการกฎหมายนารู้

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้าน
ยาเสพติด

150,000

โครงการจัดงานบุญ
ประเพณีออกพรรษาตัก
บาตรเทโว

5,000

โครงการจัดงานเประ
เพณีสงกรานต์สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วันผู้สูงอายุ

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติตําบลโนนตาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  คาเบี้ยเดิน
ทางไปราชการ  คา
ธรรมเนียม  คาลง
ทะเบียนฝึกอบรม  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  
และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นให้แกพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างที่
มีคําสั่งให้ไปราชการ
ตามระเบียบฯ

30,000 30,000

โครงการกฎหมายนารู้ 5,000 5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้าน
ยาเสพติด

150,000

โครงการจัดงานบุญ
ประเพณีออกพรรษาตัก
บาตรเทโว

5,000

โครงการจัดงานเประ
เพณีสงกรานต์สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วันผู้สูงอายุ

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติตําบลโนนตาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
สถาปนาเทศบาลตําบล
โนนตาล

5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีเทศบาลตําบลโนน
ตาล

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-สงเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

168,000

โครงการดําเนินการ
เลือกตั้ง

โครงการเดือนละวันรวม
กันพัฒนา

35,000

โครงการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผน
ชุมชน

โครงการท้องถิ่นสุจริต
โปรงใส  ใสใจคุณธรรม

โครงการเทศบาลดี  ศรี
ตําบล  ตักบาตรไหว้
พระ  ฝึกธรรมะสูวินัย

5,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:07:24 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
สถาปนาเทศบาลตําบล
โนนตาล

5,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีเทศบาลตําบลโนน
ตาล

10,000 10,000

โครงการจ้างเหมารถ
รับ-สงเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

168,000

โครงการดําเนินการ
เลือกตั้ง

200,000 200,000

โครงการเดือนละวันรวม
กันพัฒนา

35,000

โครงการทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผน
ชุมชน

5,000 5,000

โครงการท้องถิ่นสุจริต
โปรงใส  ใสใจคุณธรรม

5,000 5,000

โครงการเทศบาลดี  ศรี
ตําบล  ตักบาตรไหว้
พระ  ฝึกธรรมะสูวินัย

5,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบุคคลต้นแบบ
ของเทศบาลตําบลโนน
ตาล

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ด้าน
อัคคีภัย

5,000

โครงการพัฒนาสถานที่
ทํางานด้วยเทคนิค
กิจกรรม 5 ส

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบุคคลต้นแบบ
ของเทศบาลตําบลโนน
ตาล

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ด้าน
อัคคีภัย

5,000

โครงการพัฒนาสถานที่
ทํางานด้วยเทคนิค
กิจกรรม 5 ส

10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่ง

5,000

โครงการสงเสริมคายจิต
อาสาพัฒนาเด็กเยาวชน

5,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม ให้
แกคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโนนตาล
และประชาชนทั่่วไป

โครงการสงเสริม
ประเพณีทอดข้าวสาร

5,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลโนนตาล

20,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพแหลงเรียนรู้
ของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่ง

5,000

โครงการสงเสริมคายจิต
อาสาพัฒนาเด็กเยาวชน

5,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม ให้
แกคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโนนตาล
และประชาชนทั่่วไป

5,000 5,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีทอดข้าวสาร

5,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลโนนตาล

20,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพแหลงเรียนรู้
ของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

448,340

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า

37,560

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาลเจ้าปู่หนองโดน

5,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาอาชีพประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลโนน
ตาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 20,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 5,000

คาอาหารเสริม (นม) 618,933

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:07:24 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

448,340

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า

37,560

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาลเจ้าปู่หนองโดน

5,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาอาชีพประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลโนน
ตาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 35,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 57,200 207,200

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

55,000

คาอาหารเสริม (นม) 618,933
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาไฟฟ้า 1,200,000

คาบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 32,400

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน (มอก.)

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจกสองชั้น

โต๊ะขาพับ

โต๊ะทํางาน 7,000 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (นักจัดการ
งานทั่วไป)

คอมพิวเตอร์ (ห้องคุณ
ครูดวงใจ)

16,000

คอมพิวเตอร์ 1 ชุด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 170,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 60,000

คาไฟฟ้า 360,000 1,560,000

คาบริการไปรษณีย์ 9,000 9,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 47,000 79,400

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บาน (มอก.)

11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจกสองชั้น

4,000 4,000

โต๊ะขาพับ 25,000 25,000

โต๊ะทํางาน 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (นักจัดการ
งานทั่วไป)

17,000 17,000

คอมพิวเตอร์ (ห้องคุณ
ครูดวงใจ)

16,000

คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(งานประชาสัมพันธ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องปั้มหอยโขงแสตน
เลสเซฟว์ไพรมิ่ง
อัตโนมัติ

45,000

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา  
1.5 แรงม้า

180,000

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา 
2 แรงม้า

150,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

ลําโพงแขวนผนัง 800 
วัตต์ 2 คู

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(งานประชาสัมพันธ์)

22,000 22,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องปั้มหอยโขงแสตน
เลสเซฟว์ไพรมิ่ง
อัตโนมัติ

45,000

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา  
1.5 แรงม้า

180,000

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา 
2 แรงม้า

150,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 10,000 10,000

ลําโพงแขวนผนัง 800 
วัตต์ 2 คู

6,000 6,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนมวง  หมูที่ 3  
ตําบลเหนือเมือง  
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด

82,500

โครงการกอสร้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวโนนตาล  หมูที่  
2  ตําบลโนนตาล  
อําเภอเมือง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

82,500

โครงการปรับปรุงและ
ขยายไหลทางถนนทาง
เข้าหมูบ้าน  บ้าน
นหนองบัว  หมูที่  1  
ตําบลโนนตาล  อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

80,000

โครงการปรับปรุงุถนน
เริ่มจากทางหลวงหมาย
เลข 215 ถึงบ้านนาง
มาลัย สรางโศก  บ้าน
โนนตาลน้อย  หมูที่  10 
 ตําบลโนนตาล  อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

1,160,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนมวง  หมูที่ 3  
ตําบลเหนือเมือง  
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด

82,500

โครงการกอสร้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวโนนตาล  หมูที่  
2  ตําบลโนนตาล  
อําเภอเมือง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

82,500

โครงการปรับปรุงและ
ขยายไหลทางถนนทาง
เข้าหมูบ้าน  บ้าน
นหนองบัว  หมูที่  1  
ตําบลโนนตาล  อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

80,000

โครงการปรับปรุงุถนน
เริ่มจากทางหลวงหมาย
เลข 215 ถึงบ้านนาง
มาลัย สรางโศก  บ้าน
โนนตาลน้อย  หมูที่  10 
 ตําบลโนนตาล  อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

1,160,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลา
หลวงปู่หนองโดน  บ้าน
โนนมวง  หมูที่  3  
ตําบลโนนตาล  อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียน

1,060,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนอําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด

20,000

รวม 10,026,143 1,807,000 365,000 75,000 4,846,600 407,560 2,763,273 360,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างศาลา
หลวงปู่หนองโดน  บ้าน
โนนมวง  หมูที่  3  
ตําบลโนนตาล  อําเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียน

1,060,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 20,000

อุดหนุนอําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด

20,000

รวม 16,326,524 36,978,000
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