
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

อําเภอ โนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 71,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,815,570 บาท
งบบุคลากร รวม 7,551,570 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท รวมเป็น
เงินทังสิน 345,600 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ๆ เดือนละ 15,840
 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 380,160 บาท ตังตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนนายกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558  โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบประมาณรายจ่ายทัวไปของปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน  33,117,066.92 บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ   6,000 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา ๆ เดือนละ  4,500 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  108,000 บาท
 ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
นายกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบประมาณ
รายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 33,117,066.92
 บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000
 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 108,000 บาท 
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
นายกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบประมาณ
รายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 33,117,066.92
 บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)   
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี   เดือน
ละ 10,080 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน  120,960 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี   เดือนละ 7,200
 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 86,400 บาท  
 ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
นายกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบประมาณ
รายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 33,117,066.92
 บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840
 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 190,080 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960
 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน 155,520 บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10
 อัตราๆ เดือนละ 10,080 บาท  รวมเป็นเงินทังสิน 1,209,600 บาท 
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
นายกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบประมาณ
รายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 33,117,066.92
 บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,703,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,500,250 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล
จํานวน  10  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 153,600 บาท
(1)  ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล/รองปลัด
เทศบาล  จํานวน  151,200  บาท  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก  ค่า
ตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลเดือนละ 7,000 บาท  จํานวน 1 อัตรา  ค่า
ตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาลเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา
(2)  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน  2,400 บาท  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน เดือนละ 200 บาท  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 211,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาลจํานวน  4  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 742,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,214,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตามหนังสือ
ที มท 0808.4/ว.1562 ลว. 15 พฤษภาคม  2550
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  
ทีมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม
เติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,705,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าซักฟอก 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 450,000 บาท
(1)  ค่ารับรองและพิธีการ  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย
(2)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  ตัง
ไว้  150,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 43 ข้อที 2
(3)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  
ตังไว้  200,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 43  ข้อที 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพือบรรจุและแต่งตังบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบียประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของเทศบาล

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 91  ข้อที 3
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โครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิก
สภาท้องถิน เช่น ค่าป้ายเลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560  หน้า 104  ข้อที 1

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย เช่น 
ค่าป้ายกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  แผนพัฒนา
สามปี 2560  หน้า 90  ข้อที 1

โครงการวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น กิจกรรมทาง
ศาสนา ค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม กิจกรรม
นันทนาการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560  หน้า 90  ข้อที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียนแบบพิมพ์ เก้าอีพลาสติก ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  แก้ว
นํา  ถ้วย ชาม ผ้าปูโต๊ะ  นําดืม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงราย
จ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  
ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 569,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค์ โรงเก็บรถดับเพลิง และกล้องCCTV

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค์ โรงเก็บรถดับเพลิง
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลือนทีและให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่านําส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิว จํานวน 10 ตัว เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้
สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องตลาด  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 92  ข้อที 7

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเ◌ินินงานตามโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 45  ข้อที 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,103,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,177,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,177,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,697,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล
จํานวน  6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาลจํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาลจํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 875,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 55,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2551

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซือ
หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการประจําปี ค่าจ้างเหมาผลิตสือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเวปไซต์ของเทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

โครงการเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 59  ข้อที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ  แบบพิมพ์  เครืองเขียนต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลักไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม
สไลด์  ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครืองกระจายข่าวเสียงตามสายของ
เทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของระบบคอลเซนเตอร์งานประชาสัมพันธ์ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเพือให้ได้มาซึงบริการ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องบันทึกภาพไร้สายแบบหลายใบพัด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องบันทึกภาพไร้สายแบบหลายใบพัด จํานวน 1
 ชุด คุณลักษะพืฐานประกอบด้วย
-ตัวลําโดรนแบบคอร์ดคอปเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 ใบพัด
-ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วย GPS (Auto Pilot)
-กล้องวีดีโอความละเอียดไม่น้อยกว่า FHD : 1920x1080p  บันทึกภาพ
นิงความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Mega-Pixel
-วิทยุควบคุม (โดรนและกล้องในตัวเดียวกัน)
-แบตลิโพฯ ไม่น้อยกว่า 4480 mAH 14.8 V (บินได้ไม่ตํากว่า 15
 นาที) จํานวน  6  ก้อน
-เครืองชาร์จแบตใช้ไฟบ้าน
เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ให้สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาสามปี 2560
 หน้า 94  ข้อที 12

งานบริหารงานคลัง รวม 2,728,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,990,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,990,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,519,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  4  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 722,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้  100,000  บาท
(2)  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
ของเทศบาลตําบลโนนดินแดงทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว  ตาม
หนังสือที  มท 0808.4/ว 3652  ลว. 17 พฤศจิกายน  2553  
ตังไว้  30,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตามหนังสือที มท 0808.4/ว.1562 ลว. 15 พฤษภาคม  2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  ทีมี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ๆ ค่าเบียประกัน   ฯลฯ
 ตามหนังสือด่วนมาก ที มท0808.2/ว3523 ลว.20 มิ.ย.2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

โครงการเร่งรัดและสํารวจผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดและสํารวจผู้อยู่ในข่ายต้องชําระ
ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบํารุงท้องที ภาษีป้าย  แผนพัฒนา
สามปี 2560  หน้า 103  ข้อที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ เครืองเขียน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือใช้ในสํานักงาน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  
ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โ◌้น้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2  MB  โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กวเา 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจําไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือีดกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  แผน
พัฒนาสามปี 2560 หน้า 95  ข้อที 15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,617,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,869,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,869,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 539,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 432,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 788,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  7  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  7  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 668,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

โครงการขับขีปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขีปลอดภัย ช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 56  ข้อที 4

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 55  ข้อที 2

โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 55  ข้อที 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. เช่นค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 56  ข้อที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 328,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น กระดาษ เครืองเขียน แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลักไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า   ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง เครืองหมายยศ รองเท้า เข็มขัด ชุดเครืองแบบ อป
พร. ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือสายดับเพลิง ข้อต่อ เป็นสายดับเพลิงแบบผ้าใบสี
แดง เส้นขนาด 2.5 นิว ยาว 20 เมตร ชันนอกห่อด้วยเส้ยใย
สังเคราะห์ 100 เปอร์เซ็น ชันในเป็นยางสังเคราะห์ติดแ◌่น่นกับชัน
นอก รับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 600 PSI พร้อมข้อต่อสวมเร็วทอง
เหลือง จํานวน 5 เส้นๆละ 10,000 บาท เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซือได้ตามราคา
ท้องถิน  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 56  ข้อที 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานเทศกิจ รวม 432,560 บาท
งบบุคลากร รวม 412,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 412,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 172,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  จ้างเหมาทําของหรือ
จ้างเหมาบริการต่างๆ  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 332,640 บาท
งบบุคลากร รวม 299,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,570,066 บาท
งบบุคลากร รวม 4,076,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,076,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,841,120 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานครู  จํานวน  9
  อัตรา เป็นเงิน 2,084,520 บาท 
(2)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  3  อัตรา  เป็นเงิน  756,600 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล ระดับชํานาญการ
พิเศษ  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  จํานวน  1  อัตรา  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูเทศบาลทีมีวิทยฐานะระดับชํานาญการ
พิเศษ  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  จํานวน  1  อัตรา  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 956,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน  7  อัตรา  เป็นเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
จํานวน  685,080 บาท  เป็นเงินจากเทศบาลจํานวน 271,800 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  7  อัตรา  เป็นเงิน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจํานวน  132,000 บาท  เป็นเงินจาก
เทศบาลจํานวน 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 7,847,166 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,076,578 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,024,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําของ  จ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันนักเ◌ีรียนคนเก่งของ
โรงเรียน ได้แก่ ค่าเดินทาง เบียเลียง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 33 ข้อที 28

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่ ค่าอุปกรณ์
เกียวกับการเรียน ค่าอาหารสําหรับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 25 ข้อที 4

โครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 39 
ข้อที 52

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง

จํานวน 2,635,978 บาท
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(1)  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน  1,268,000 บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  317
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน
(2)  สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน  จํานวน  218,000  บาท  ประกอบด้วย
-  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน  100,000
 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
.  จํานวน  27,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน  21,000 บาท
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 32  ข้อที 26

(3)  สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน(ค่าปัจจัยพืน
ฐานสําหรับเด็กยากจน)  จํานวน  41,000  บาท  คํานวณจาก  ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500  บาท/ภาคเรียน (1,000
 บาท/คน/ปี) จํานวน 41 คน  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 31  ข้อที 25
(4)  สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขันพืนฐาน  จํานวน  1,108,978  บาท  ประกอบด้วย
4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน  574,300  บาท คํานวณ
จาก
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 140
 คน เป็นเงิน 238,000 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 1,900 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 177
 คน เป็นเงิน 336,300 บาท  รายละเอียดโครงการ ดังนี
4.1.1  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 34  ข้อที 31
4.1.2  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา  จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนา
สามปี 2560  หน้า 34  ข้อที 32
4.1.3  โครงการเยียมบ้านนักเรียน  จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 30  ข้อที 23
4.1.4  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  จํานวน 40,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 33
  ข้อที 30
4.1.5  โครงการเปิดรับนักเรียนใหม่  จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 39  ข้อที 50
4.1.6  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน 20,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 30
  ข้อที 21
4.1.7  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 30  ข้อ
ที 22
4.1.8  โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด  จํานวน 20,000 บาท เพือจ่าย
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เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 35  ข้อที 34
4.1.9  โครงการจัดหาคู่มือครู  จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 101  ข้อที 5
4.1.10  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 101
  ข้อที 6
4.1.11  โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  
จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 102  ข้อที 8
4.1.12  โครงการจัดซือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  
แผนพัฒนาสามปีเพิมเติมครังที 1 ปี 2560  หน้า 1  ข้อที 1
4.1.13  โครงการอ่านออกเขียนได้  จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 34  ข้อที 33
4.1.14  โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา  จํานวน 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 35
  ข้อที 35
4.1.15  โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล  จํานวน 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 35
  ข้อที 36
4.1.16  โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา  จํานวน 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 38  ข้อที 49
4.1.17  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืน
ฐาน   จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 39  ข้อที 53
4.1.18  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 100,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเบีย
เลียง ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนา
สามปี 2560  หน้า 33  ข้อที 29
4.1.19  โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถินระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 32  ข้อที 27
4.1.20  โครงการจัดการสอบ NT,LAS และ LCT   จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 36
  ข้อที 38
4.1.21  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  จํานวน 14,300 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 39  ข้อที 51
4.2  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  134,928  บาท คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 140 คน เป็น
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เงิน  28,000 บาท
-ระดับประถมศึกษาปีที 1  คนละ 561 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 52
 คน เป็นเงิน  29,172 บาท
-ระดับประถมศึกษาปีที 2  คนละ 605 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 58
 คน เป็นเงิน  35,090 บาท
-ระดับประถมศึกษาปีที 3  คนละ 622 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 35
 คน เป็นเงิน  21,770  บาท
-ระดับประถมศึกษาปีที 4  คนละ 653 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 32
 คน เป็นเงิน  20,896 บาท
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 31 ข้อที 25
4.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  97,030 บาท คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน 140 คน เป็นเงิน 28,000 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 195 บาท/ภาค (390 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน 177 คน เป็นเงิน 69,030  บาท
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 31  ข้อที 25
4.4  ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน  105,720  บาท คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 140
 คน เป็นเงิน 42,000 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 177
 คน เป็นเงิน 63,720  บาท
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 31  ข้อที 25
4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 140
 คน เป็นเงิน 42,000 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 177
 คน เป็นเงิน 63,720  บาท
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 31  ข้อที 25
เป็นเงิน  145,160  บาท เทศบาลสมทบ 51,840 บาท รวมเป็น
เงิน  197,000  บาท  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี
4.5.1  โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 35  ข้อที 37
4.5.2  โครงการ เรียนรู้สู่โลกกว้างทางการศึกษา  จํานวน 100,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ (รายได้สถานศึกษา 48,160
 บาท เทศบาลสมทบ 51,840 บาท)  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 36
  ข้อที 39
4.5.3  โครงการเดินทางไกลลูกเสือสํารอง  จํานวน 5,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 38  ข้อที 47
4.5.4  โครงการค่ายคุณธรรม  จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 38  ข้อที 48
4.5.5  โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย  จํานวน 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 36  ข้อที 40
4.5.6  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT  จํานวน 15,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 36  ข้อที 41
4.5.7  โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชัน ป.4  จํานวน 15,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 38
  ข้อที 46
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 941,600 บาท

1  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง  จํานวน  617,400  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  126 คน ๆ
 ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  245  วัน
2  สําหรับค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน  214,200  บาท  จัด
สรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ
 วันที 10 มิถุนายน  2559  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง จํานวนเด็กนักเรียน 126 คน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.4/ว 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0893.2/ว1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน  2552
3  โครงการวันแม่แห่งชาติ  จํานวน  5,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ได้แก่ ค่าชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 44  ข้อที 7
4  โครงการแข่งขันกีฬาสี  จํานวน  15,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  ได้แก่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  ค่าของที
ระลึก / ของรางวัล   ค่าเหรียญ / ถ้วยรางวัลในการแข่งขัน   เงินรางวัลการ
ประกวดแข่งขัน   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผน
พัฒนาสามปี 2560  หน้า 27  ข้อที 10
5  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  จํานวน  10,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่  วัสดุอุปกรณ์, อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560
  หน้า 28  ข้อที 17
6  โครงการเรียนรู้นอกสถานที   จํานวน  70,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  ได้แก่ ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ,ค่าบัตร,ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผน
พัฒนาสามปี 2560  หน้า 27  ข้อที 11
7  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  จํานวน  5,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่ วันครู,วันวิสาขบูชา,วันเข้าพรรษา,วันอาสฬห
บูชา ฯลฯ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 29  ข้อที 19
8  โครงการวันพ่อแห่งชาติ    จํานวน  5,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์, อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 44
  ข้อที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,440,788 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น กระดาษ เครืองเขียนต่างๆ แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํายาล้างทํา
ความสะอาดพืน ถ้วย จาน แก้ว ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,245,788 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ดังนี
1)  โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง ตังไว้  607,436 บาท คํานวณ
จากจํานวนเด็กนักเรียน 317 คนๆละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 260 วัน
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง ตังไว้  241,442
 บาท คํานวณจากจํานวนเด็กนักเรียน 126 คนๆละ 7.37 บาท ต่อ
วัน จํานวน 260 วัน
3)  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ตังไว้  1,205,290  บาท คํานวณจาก
จํานวนเด็กนักเรียน 629 คนๆละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 260 วัน
4)  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ตังไว้  191,620 บาท คํานวณจาก
จํานวนเด็กนักเรียน 100  คนๆละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 260 วัน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ สี ทินเนอร์ ปูน ทราย อิฐ ตะปู ค้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  
ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลัว บุ้งกี ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  แมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 329,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  
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งบลงทุน รวม 2,674,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,674,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะเก้าอีครู  ระดับ 3-6 จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีครู ระดับ 3-6 จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 5,500 บาท  ขนาด กว้าง 80 ยาว 150 สูง 75 ซม.  เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัด
ซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 65  ข้อที 19

โต๊ะเก้าอีครู  ระดับ 7-9 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีครู ระดับ 8  จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 6,000  บาท  ขนาด กว้าง 80 ยาว 150 สูง 75 ซม.  เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัด
ซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 65  ข้อที 19

พัดลม จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจร จํานวน 16 ตัว ขนาด 14 นิว  เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้
สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาสามปี 2560  
หน้า 62  ข้อที 11

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีนักเรียน จํานวน 189,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีนักเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน 120
 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียน ขนาด กว้าง 40 ยาว 60 สูง 67 ซม.  เก้าอี
นักเรียน  ขนาด กว้าง 38 ยาว 38 สูง 38 ซม. หน้าไม้ยางพารา โครง
เหล็กพ่นสีดําอีพ๊อกซีและอบด้วยความร้อน ทีปลายขาโต๊ะนักเรียนมีจุก
พลาสติกกันรอยขีดข่วน มอก.1494-2541,มอก.1495-2541  
เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ให้สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาสามปี 2560
  หน้า 65  ข้อที 19

โต๊ะเก้าอียาวสําหรับนังรับประทานอาหาร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ,เก้าอี สําหรับนังรับประทานอาหาร จํานวน  10
 ชุด  ประกอบด้วย โต๊ะขนาด กว้าง 70 ซม.  ยาว 240 ซม. สูง 60
 ซม.  เก้าอีขนาด กว้าง 35 ซม.  ยาว 240 ซม. สูง 40 ซม. เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัด
ซือได้ตามราคาในท้องถิน
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 62  ข้อที 9

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จํานวน 2,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์
บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน  ประกอบด้วย  ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก นําหนักของรถรวมนําหนัก
บรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครืองปรับ
อากาศ ราคา 1,920,000 บาท โดยใช้เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี พ.ศ. 2558 พร้อมติดตังหลังคาและเบาะนัง 3 แถว (รายละเอียด
ตามทีเทศบาลกําหนดและถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
กําหนดตัวรถและอุปกรณ์ทังหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน)  จํานวน 1 ชุด ราคา 400,000 บาท   แผนพัฒนาสามปี เปลียน
แปลงครังที 1 ปี 2560 หน้า 2  ข้อที 1
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 13,000 บาท ระดับความละเอียดภาพ 1920x1080 พิก
เซล  ขนาด 32 นิว  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า  95  ข้อที 16

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 1 เครือง  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  คุณลักษณะพืน
ฐาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก หรือ 8 แกนเสมือน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ฯลฯ โดยใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2559  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า  96  ข้อที 20

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดแอลอีดี ขาวดํา (30
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x600dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มี
หน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB มีช่องเชือม
ต่อ(Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น โดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า  95  ข้อที 18

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ยานพาหนะ  เป็นต้น  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน รวม 2,972,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,972,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,972,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน จํานวน 2,916,000
 บาท ดังนี
-โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง  จํานวน 2,516,000 บาท คํานวณจาก
จํานวนเด็กนักเรียน 629 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน  จํานวน 400,000 บาท คํานวณจากจํานวน
เด็กนักเรียน 100 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 26  ข้อที 7
(2)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ จํานวน 56,000
 บาท  ตามโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพสําหรับเยาวชนบนพืน
ฐานความพอเพียง  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 51  ข้อที 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,681,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,432,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,432,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,206,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2551

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียนต่างๆ แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น วัคซีน แอลกอฮอล์ ยา เคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ รวมถึงเครือง
ตรวจวัดระดับนําตาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับประมวลผล  จํานวน 1
 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Cache  Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2  MB  ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559  แผนพัฒนา
สามปี 2560 หน้า 97  ข้อที 25

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที พิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 98  ข้อที 26

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 990,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  เช่น  ทรายกําจัดลูกนํา  ค่าสารเคมี  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  แผนพัฒนา
สามปี 2560  หน้า 40  ข้อที 57

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมกําเนิดสุนัขและ
แมว  เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  ฯลฯ  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560  หน้า 41  ข้อที 58  
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โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 42 ข้อที 62

โครงการถนนคนเดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน  เช่น ค่าสือุปกรณ์โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 40 ข้อที 55

โครงการบริหารจัดการนําเสียในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการนําเสียในเขต
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ค่าตรวจคุณภาพนําในห้อง
ปฏิบัติการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 54  ข้อที 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ต่างๆ ตามฤดูกาล หรือโรคระบาดฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล  เช่น  โรค
ไข้หวัดนก  โรคฉีหนู  โรคมือเท้าปาก  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 41 ข้อที 59 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนใน
เขตเทศบาล

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 40 ข้อที 54

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําบริโภคในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําบริโรคในเขต
เทศบาล เช่น ชุดทดสอบคุณภาพนําเบืองต้น ชุดทดสอบคลอรีน ค่าตรวจ
คุณภาพนําทางห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปีเพิมเติมครังที 1 ปี 2560 หน้า 2 ข้อที 3

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน เช่น  วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการดําเนินงานทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 88 ข้อที 2

โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 41  ข้อที  61

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,061,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,040,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,040,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 429,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเ◌ืดือนของผู้อํานวยการกองช่าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,021,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  ทีมี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 310,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลตัดแต่งบริเวณเกาะกลางถนน  ค่า
ประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น กระดาษขนาดต่างๆ กระดาษไขเขียนแบบ และ
เครืองเขียนแบบพิมพ์อืน ๆ ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ดิน หิน ทราย ปูน เหล็ก สี ไม้ต่าง ๆ
 ตะปู    ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,202,200 บาท
งบบุคลากร รวม 841,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 583,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือซ่อมบํารุงไฟ้ฟ้า
สาธารณะ และใช้ในกิจการเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาด  
สตาร์เตอร์ เทปพันสายไฟฟ้าและวัดสุอืนๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าต่างๆ 
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งบลงทุน รวม 1,681,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
ไม้สต๊าฟแบบชัก จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟแบบชัก ยาว 4 เมตร จํานวน 1 อัน เป็นอลูมิ
เนียมสามารถเลือนขึนลงได้มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็น
ช่องๆ ละ 1 เซ็นติเมตร มีเลขกํากับทุก 10 เซ็นติเมตร มีหลอดระดับฟอง
กลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ มีปุ่มล๊อคขณะใช้งาน สีทีขีดแบ่งเป็นสีดําสลับ
แดง ทุกๆ 1 เมตร บนพืนมีสีขาว มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง  แผน
พัฒนาสามปี 2560 หน้า 98  ข้อที  27

ไม้สต๊าฟแบบพับได้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟแบบพับ ยาว 4 เมตร จํานวน 1 อัน เป็นอลู
มิเนียมสามารถพับเก็บได้ทุกช่วง 1 เมตร  มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูป
ตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆ ละ 1 เซ็นติเมตร มีหลอดระดับฟองกลมและมือ
จับติดไว้มีก้านล๊อกสําหรับยึดข้อพับ  มีโลหะหุ้มปลายรองรับทัง 2 ข้าง มี
สายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 98  ข้อที  27

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครือง สามารถ
พิมพ์สีขนาด A3 ระบบหมึกสีความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อ
นาที (ขาว-ดํา) และ 15 แผ่นต่อนาที(สี)  ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559  แผนพัฒนาสามปี 2560
 หน้า 99  
ข้อที 30 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,665,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก 
ถนนสุขาภิบาล 19

จํานวน 1,171,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายนํา 
พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 19 หมู่ที 9  ขนาดกว้าง 1-1.20
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 358 ตร
.ม. และวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มอก.ชัน3
 จํานวน 325 ท่อน และบ่อพักนํา จํานวน 39 บ่อ (ตามแบบทีเทศบาล
กําหนด) แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 73  ข้อที 44

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที 4 จํานวน 494,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที 4 (ถนน
เชือมคลองชลประทาน 5) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  (ตามแบบที
เทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 73  
ข้อที 41

งานสวนสาธารณะ รวม 555,700 บาท
งบบุคลากร รวม 500,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 500,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 221,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 248,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียวกับการ
รักษาความสะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด เข่งใส่ขยะ ทีตักขยะ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ไม้ดอกไม้
ประดับ ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,100,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,649,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,649,100 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,314,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน  11  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 123,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  11  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,431,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,796,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,696,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 146,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายนํา จ้างเหมากําจัดวัชพืช ค่าจ้าง
เหมากําจัดมูลฝอย ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(2)ค่าจ้างเหมาชุมชน  ตังไว้ 1,550,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน ทัง 12
 ชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลักไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฟิวส์   ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียวกับการ
รักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่มูลฝอย ทีตักมูลฝอย ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงราย
จ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ซ่อมพรวนดิน ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของคนงานปัดกวาดมูลฝอยและคนงาน
ประจํารถบรรทุกมูลฝอย เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ เสือใส่ป้องกันเชือโรค ผ้า
ปิดจมูก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ยานพาหนะ  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,983,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,844,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,844,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,346,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  ทีมี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น กระดาษ เครืองเขียนต่างๆ แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปู
โต๊ะ  แก้ว  ถ้วยกาแฟ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  แมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558  แผนพัฒนาสาม
ปี 2560 หน้า 97 ข้อที 23

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 597,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 597,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 597,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 46 ข้อที 6

โครงการป้องกันการติดเชือ HIV ในเด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการติดเชือ HIV ในเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปีเพิมเติมครังที 1 ปี 2560  หน้า 1 ข้อ 2
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 127,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 58  ข้อที 2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลโนนดินแดง เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ แผนพัฒนาสามปี
เปลียนแปลงครังที 1 ปี 2560 หน้า 1 ข้อที 1

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนบนวิถีความพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนบนวิถี
ความพอเพียงในการจัดเตรียมพืนที การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การดําเนินงานทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 89 ข้อ
ที 5

โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ในการจัด
เตรียมชุมชน การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินงานทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 88 ข้อที 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,475,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,344,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,344,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 984,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2551
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที2) พ.ศ. 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียนต่างๆ แฟ้ม  สมุดบัญชี ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ตาข่าย
กีฬา  นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  แมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬาเทศบาลตําบลโนนดินแดง
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  ได้แก่ ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเบียเลียงกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผน
พัฒนาสามปี 2560 หน้า 24 ข้อที 1

โครงการแข่งขันกีฬาโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโนนดินแดงคัพต้านยาเสพ
ติด  ได้แก่ ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเบียเลียงกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผน
พัฒนาสามปี 2560 หน้า 25 ข้อที 3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงาน ข้าราชการและประชาชนทัวไป จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงาน ข้าราชการ
และประชาชนทัวไป  ได้แก่ ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเบีย
เลียงกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 24 ข้อที 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 735,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 705,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 705,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ได้แก่ ค่า
รางวัลการประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศ ค่าใช้
จ่ายในการจัดทําเวที  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 48 ข้อที 3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ได้แก่ ค่า
รางวัลการประกวดขบวนแห่  ประกวดนางสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําเวที  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  
แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 48 ข้อที 5

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่  ได้แก่ ค่าจัดสถาน
ที ค่าดอกไม้ ธูปเทียน  ค่านําปานะถวายพระ ค่าจัตุปัจจัยไทยธรรมถวาย
พระ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  
แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 48 ข้อที 4

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา  ได้แก่ ค่ารางวัล
การประกวดขบวนแห่  ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าเทียนพรรษา  ค่านํา
ปานะถวายพระ ค่าจัตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ  
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 
หน้า 49 ข้อที 6

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีการ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่ารางวัล
การประกวด ค่าใบประกาศเกียรติคุณ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 43 ข้อที 5

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

(1)อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  20,000 บาท  
เพือเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง 
แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 47 ข้อที 2
(2)อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  10,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์(งานสถาปนาเมืองแปะ) แผนพัฒนาสามปี 2560 หน้า 49 ข้อที 8

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 123,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของกองสาธารณสุข เช่น  โรงจอดรถบรรทุกมูล
ฝอยโรงฆ่าสัตว์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,454,764 บาท
งบกลาง รวม 15,454,764 บาท
งบกลาง รวม 15,454,764 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,964 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 คิดจาก
เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 7,019,280 บาท (จ่ายจากเงินรายได้ 310,110 บาท  จ่าย
จากเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 40,854 บาท)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,955,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิกการในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลและแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 342,156 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ซึงไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ หากไม่ได้ดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการหรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เช่น สาธารณภัย
ต่างๆ เป็นต้น ตังจ่ายตามความในข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 425,306 บาท
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตังไว้ รวม 425,306 บาท ประกอบด้วย
    1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตังไว้ 230,000 บาท    เพือ
จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0891.3/ว 1995 ลงวันที 23 กรกฎาคม 2557 เรือง แจ้งประกาศ
เกียวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  
     2) เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้  55,306
 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ในอัตราร้อยละ  1/6  ของรายรับจริงประจําปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิมเติมทุกฉบับของปี พ.ศ.2558 ของงบทัวไป  
ยกเว้นเงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัวไป   เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ   เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทัวไปประจําปี พ.ศ.2558 ไม่
รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท คํานวณได้ดังนี
มีรายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากราย
รับ 55,017,896.92 บาท หักรายรับจากเงินอุดหนุนทัวไป 21,900,830
 บาท รายรับทีต้องนํามาคํานวณเงินนําส่งค่าบํารุง ส.ท.ท
.   33,117,066.92 บาท (33,117,066.92x0.00167=55,305.58)
    3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้  40,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล   เช่น ป้ายจราจร กรวย ทาสี  ตี
เส้น และอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดการจราจร  โดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจราจร
    4)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง หรือผู้มาช่วยงานราชการทีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติ
งาน 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 621,138 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท
.) ตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง  โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของ
รายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (คํานวณ
จาก ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2560 หัก เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ คือ 31,057,400 – 500 = 31,056,900 X 2%) เป็นเงิน
จํานวน 621,138 บาท
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