
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

อําเภอ โนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 71,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,405,750 บาท
งบบุคลากร รวม 7,375,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท รวม 12
 เดือน  เป็นเงิน 345,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ๆ เดือนละ 15,840
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  380,160 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
รายเดือนนายกฯ (ฉบับที2) พ.ศ.2558 โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบ
ประมาณรายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 จํานวน  34,246,482.29   บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา ๆ เดือนละ 4,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
รายเดือนนายกฯ (ฉบับที2) พ.ศ.2558 โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบ
ประมาณรายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 จํานวน  34,246,482.29   บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000
 บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
รายเดือนนายกฯ (ฉบับที2) พ.ศ.2558 โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบ
ประมาณรายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 จํานวน  34,246,482.29   บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080
 บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 120,960 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
รายเดือนนายกฯ (ฉบับที2) พ.ศ.2558 โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบ
ประมาณรายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 จํานวน  34,246,482.29   บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840
 บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 190,080 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960
 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  155,520 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ๆ
 เดือนละ 10,080 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  1,209,600 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน
รายเดือนนายกฯ (ฉบับที2) พ.ศ.2558 โดยถือเกณฑ์รายได้จริงตามงบ
ประมาณรายจ่ายทัวไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 จํานวน  34,246,482.29   บาท  (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,527,430 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,293,170 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  10  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 757,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,880,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  ทีมี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 235,000 บาท
(1)  ค่ารับรองและพิธีการ  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
(2)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  ตัง
ไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 82  ข้อที 2
(3)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันปิยมหาราช  ตังไว้ 5,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 8  ข้อที 3
(4)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม  ตังไว้ 50,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถิน
สีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 8  ข้อที 1
(5)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม  ตังไว้ 30,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 8  ข้อที 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

โครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 134  ข้อที 1

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายกิจกรรม,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561  หน้า 129  ข้อที 1
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  กิจกรรมทางศาสนา,ค่าตกแต่ง
สถานที,ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 129  ข้อที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร เครืองเขียนต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ถ้วยชาม แก้ว
นําผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 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 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค์ โรงเก็บรถดับเพลิงและกล้อง CCTV 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค์ โรงเก็บรถดับเพลิง

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

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  เพือติดตังสําหรับเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุ  บริเวณทางแยกเข้าเขตเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน  2  แห่ง  โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที 1
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.07 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดย
เฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
 หรือดีกว่า
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP 
หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 4TB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือ
ข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ
พร้อมสายไฟ สายสัญญาณ  อุปกรณ์ต่อพ่วงอืนๆ ทีจําเป็นต่อการใช้
งาน  พร้อมติดตัง ณ จุดทีเทศบาลตําบลโนนดินแดงกําหนด  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 12 ข้อที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท

(1)  อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอโนนดินแดง  ตังไว้  30,000 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวม
นําใจให้กิงกาชาดอําเภอโนนดินแดง แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติม
เปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 24 ข้อที 1
(2)  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ตังไว้ 20,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 136  ข้อที 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,901,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,075,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,075,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,595,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  6  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  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  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 826,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 55,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 331,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 276,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
ซือหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการประจําปี ค่าจ้างเหมาผลิต
สือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับ
ที 1/2560  หน้า 13  ข้อที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน  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  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครืองกระจายข่าวเสียงตามสายของ
เทศบาล
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของระบบคอลเซนเตอร์งานประชาสัมพันธ์ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,470,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,919,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,919,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,447,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  4  อัตรา

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

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นตอบแทนสําหรับคณะกรรมการดําเนินการจัดซือหรือจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของเทศบาลตําบล
โนนดินแดงทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว  ตามหนังสือที  มท
 0808.4/ว 3652  ลว. 17 พฤศจิกายน  2553  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

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

วันทีพิมพ์ : 4/5/2561  14:30:59 หน้า : 8/32



ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

โครงการเร่งรัดและสํารวจผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษี
บํารุงท้องที และภาษีป้าย  แผนพัฒนาท้องถินสีปี2561 หน้า 133  ข้อที 1

โครงการออกบริการรับยืนแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเพือรับยืนแบบแสดง
รายการ(ภ.บ.ท.5) นอกสถานที ประจําปี 2561  แผนพัฒนาท้องถินสีปี
แก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 23  ข้อที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 161,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ   ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  
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งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) หรือ SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560)  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 26  ข้อที 3

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 2 (33หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200/1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560)  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 26  ข้อที 4

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,716,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,925,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,925,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 572,880 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 454,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 793,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  7  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  7  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

โครงการขับขีปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศการสงกรานต์ แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี2561 หน้า 96  ข้อที 4

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าป้าย
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561  หน้า 95  ข้อที 2

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าอาหารและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561  หน้า 95  ข้อที 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าอาหารและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561  หน้า 96  ข้อที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลักไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งบลงทุน รวม 61,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครือง  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561  หน้า 144  ข้อที 16

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ท่อดูดนําดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือท่อดูดนําดับเพลิง ชนิดยางมีขดลวดภายใน สีดําพร้อม
ข้อต่อทองเหลืองและตะแกรง
ขนาด 3 นิว ยาว 6 เมตร  จํานวน 1 เส้น   เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซือได้ตามราคา
ในท้องถิน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 144  ข้อที 14

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 2 หัว  เป็นหัวฉีดดับเพลิงชนิด
ปรับการไหลของนําได้ 4 ระดับ ขนาดมาตรฐาน ข้อต่อแบบสวมไวขนาด
มาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 143  ข้อที 12

งานเทศกิจ รวม 421,160 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 176,160 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 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 334,640 บาท
งบบุคลากร รวม 311,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 311,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

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

เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,971,286 บาท
งบบุคลากร รวม 4,412,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,412,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,175,740 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน คํานวณจาก  พนักงานครูเทศบาลจํานวน 9 อัตรา,ข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาลทีมีวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตังจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 958,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน  6  อัตรา เป็นเงิน 672,000 บาท  จ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 286,320 บาท

วันทีพิมพ์ : 4/5/2561  14:30:59 หน้า : 13/32



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน  6  อัตรา เป็น
เงิน 132,000 บาท  จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 8,770,526 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,903,946 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาทํา
ของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

โครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม,ค่าเอกสารประกอบการประชุม, ค่าวัสดุ, ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 62  ข้อที 17

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการ
เรียน,ค่าอาหารสําหรับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล, ค่า
วัสดุ, ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 58  ข้อที 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง

จํานวน 3,269,346 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง  จํานวน  3,269,346  บาท  แยกเป็น
(1)  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน  1,636,000  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  409
  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน
(2)  สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน  จํานวน  207,800  บาท  ประกอบด้วย
-  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน  100,000
 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน  21,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน  16,800 บาท
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 64  ข้อที 23
(3)  สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน(ค่าปัจจัยพืน
ฐานสําหรับเด็กยากจน)  จํานวน  45,000  บาท  คํานวณจาก  ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500  บาท/ภาคเรียน (1,000
 บาท/คน/ปี) จํานวน 45 แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 64  ข้อที 24
(4)  สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขันพืนฐาน  จํานวน  1,380,546  บาท  ประกอบด้วย
4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน  742,100  บาท คํานวณ
จาก
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 175
 คน เป็นเงิน 297,500 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 1,900 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 234
 คน เป็นเงิน 444,600 บาท  รายละเอียดโครงการ ดังนี
4.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์  จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 68  ข้อที 33
4.1.2  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา  จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561  หน้า 68  ข้อที 34
4.1.3  โครงการเยียมบ้านนักเรียน  จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 67  ข้อที 30
4.1.4  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  จํานวน 40,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
  หน้า 67  ข้อที 31
4.1.5  โครงการเปิดรับนักเรียนใหม่  จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 69  ข้อที 37
4.1.6  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 66  ข้อ
ที 29
4.1.7  โครงการจัดซือวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  จํานวน 217,100  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสนับ
สนุนการจัดการเรียนการสอน   แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 65
  ข้อที 26
4.1.8  โครงการอ่านออกเขียนได้  จํานวน 20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
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ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 67  ข้อที 32
4.1.9  โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา  จํานวน 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 68
  ข้อที 36
4.1.10  โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา  จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 66  ข้อที 27
4.1.11  โครงการนิเทศการเรียนรู้  จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 66  ข้อที 28
4.1.12  โครงการเรียนรู้วิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 30,000
  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
  หน้า 68  ข้อที 35
4.1.13  โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนภาคเรียนที 1
  จํานวน 15,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 69  ข้อที 38
4.1.14  โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนภาคเรียนที 2
  จํานวน 20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัด
ต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 69  ข้อที 39
4.1.15  โครงการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษา ครังที 1  จํานวน 15,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
  หน้า 70  ข้อที 40
4.1.16  โครงการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษา ครังที 2  จํานวน 20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
  หน้า 70  ข้อที 41
4.1.17  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บผลสัมฤทธิทางการเรียนของนัก
เรียน  จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 70  ข้อที 42
4.1.18  โครงการพัฒนามุมประสบการณ์  จํานวน 60,000  บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 71  ข้อ
ที 43
4.1.19  โครงการสืบสานเรียนรู้วันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา  จํานวน 60,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 71  ข้อที 44
4.1.20  โครงการสืบสานวันไหว้ครู  จํานวน 5,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 71  ข้อที 45
4.1.21  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 72  ข้อที 46
4.1.22  โครงการส่งเสริมแสดขาวเกมส์  จํานวน 30,000  บาท เพือจ่าย
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เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา  ค่าจัดทําสนาม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 72  ข้อที 47
4.1.23 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  จํานวน 10,000  บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าจัดทําป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
  หน้า 72  ข้อที 48
4.2  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  187,876  บาท คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  175
 คน เป็นเงิน 35,000 บาท
-ระดับประถมศึกษาปีที 1  คนละ 625 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  55
 คน เป็นเงิน 34,375 บาท 
-ระดับประถมศึกษาปีที 2  คนละ 619 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  54
 คน เป็นเงิน 33,426 บาท 
-ระดับประถมศึกษาปีที 3  คนละ 622 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  57
 คน เป็นเงิน 35,454 บาท 
-ระดับประถมศึกษาปีที 4  คนละ 673 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  39
 คน เป็นเงิน 26,247 บาท
-ระดับประถมศึกษาปีที 5  คนละ 806 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  29
 คน เป็นเงิน 23,374 บาท
4.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  126,260 บาท คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน 175 คน เป็นเงิน 35,000 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 195 บาท/ภาค (390 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน 234 คน เป็นเงิน 91,260  บาท
4.4  ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน  136,740  บาท คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 175
 คน เป็นเงิน 52,500 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 234
 คน เป็นเงิน 84,240  บาท
แผนพัฒนาสามปี 2560  หน้า 31  ข้อที 25
4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน  187,570 บาท  คํานวณจาก
-ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 430 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 175
 คน เป็นเงิน 75,250 บาท
-ระดับประถมศึกษา  คนละ 480 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 234
 คน เป็นเงิน 112,320  บาท
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี
4.5.1  โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 73  ข้อที 52
4.5.2  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที  จํานวน 45,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 73
  ข้อที 49
4.5.3  โครงการเดินทางไกลลูกเสือสํารอง  จํานวน 8,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 73  ข้อที 50
4.5.4  โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ  จํานวน 40,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 73  ข้อ
ที 51
4.5.5  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน 20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 74  ข้อ
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ที 53
4.5.6  โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย  จํานวน 20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 74  ข้อ
ที 54
4.5.7  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  จํานวน 24,570 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 74  ข้อที 55

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 894,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง  จํานวน   894,600  บาท  แยกเป็น
1  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง  จํานวน  641,900  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  131 คน ๆ
 ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  245  วัน  (ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน  2560)
2  สําหรับค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน  222,700  บาท  จัด
สรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน 131 คน  (ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน  2560)
3  โครงการแข่งขันกีฬาสี  จํานวน  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  ได้แก่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  ค่าของที
ระลึก / ของรางวัล   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 60  ข้อที 10
4  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  จํานวน  5,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่  วัสดุอุปกรณ์, อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
  หน้า 62  ข้อที 18
5  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  จํานวน  5,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่ วันครู,วันวิสาขบูชา,วันเข้าพรรษา,วันอาสฬห
บูชา ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 62  ข้อที 19

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,625,580 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน  แฟ้ม สมุดบัญชี  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลักไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  นํายาล้างทํา
ความสะอาดพืน ถ้วยชาม ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,410,580 บาท

วันทีพิมพ์ : 4/5/2561  14:31:00 หน้า : 18/32



เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ประกอบด้วย
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง, โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง, 
โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน คํานวณจากจํานวนเด็กนักเรียน 1,258
  คนๆละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 260 วัน  (จํานวนเด็กนักเรียนตาม
ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน  2560) โดยให้สามารถถัวเฉลียจ่ายกัน
ได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงราย
จ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 241,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสาร ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 2,916,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะเก้าอีครู ระดับ 3-6 จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีครู ระดับ 3-6 จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 6,000 บาท  ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.  เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้
สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 145  ข้อที 19
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีระดับประถมศึกษา จํานวน 94,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีนักเรียนระดับประถม
ศึกษา จํานวน 60 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียนขนาด
กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 67 ซม.  เก้าอีนักเรียน
ขนาด กว้าง 38 ซม. ยาว 38 ซม. สูง 38 ซม. หน้าไม้ยางพารา โครง
เหล็กพ่นสีดําอีพ็อกซีและอบด้วยความร้อน ทีปลายโต๊ะนักเรียนมีจุก
พลาสติกกันรอยขีดข่วน  มอก.1494-2541,มอก.1495-2541  เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้
สามารถจัดซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิม
เติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 17 ข้อที 11

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง เป็น
เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ์ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 26 ข้อที 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ  เป็นต้น  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,770,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสระว่ายนํา จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายนํา ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20
 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 103  ข้อที 16

โครงการจัดหาถังนําสํารองขนาด 2,000 ลิตรพร้อมติดตังเครืองปัมนํา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาถังนําสํารอง ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตังเครือง
ปัมนํา ของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง  ตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด
แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560
  หน้า 16 ข้อที 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,872,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,872,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,872,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน จํานวน 2,872,000
  บาท ดังนี
-โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง  จํานวน  2,424,000 บาท คํานวณจาก
จํานวนเด็กนักเรียน 606 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน  จํานวน 448,000 บาท คํานวณจากจํานวน
เด็กนักเรียน 112 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 135  ข้อที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,438,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,312,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,312,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,076,760 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 175,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น วัคซีน แอลกอฮอล์ ยา เคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์รวมถึงเครือง
ตรวจวัดระดับนําตาล ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม
สไลด์  ขาตังกล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคทีมียุงและแมลงพาหะนํา
โรค

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ทรายกําจัดลูกนํา,ค่าสารเคมี,ค่า
จ้างพ่นหมอกควัน ,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การณรงค์ฯ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 75  ข้อ
ที 59

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า,ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว,เข็มฉีดยา,กระบอกฉีดยา  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 76  ข้อ
ที 60

โครงการปลูกป่าตามพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  พันธุ์กล้าไม้ ป้ายโครงการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 125 ข้อที 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  โรคไข้หวัดนก,โรคฉีหนู,โรคมือ
เท้าปาก  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 76  ข้อที 61

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนใน
เขตเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561  หน้า 75 ข้อที 56

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําบริโภคในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าชุดทดสอบคุณภาพนําเบือง
ต้น,ชุดทดสอบคลอรีน,ค่าตรวจคุณภาพนําทางห้องปฏิบัติการ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 81 ข้อที 79

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561  หน้า 127 ข้อที 2

โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 76  ข้อที 63
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,767,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,076,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,076,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 453,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

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

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 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 691,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 จ้างเหมาบริการทําของ  จ้างเหมาดูแลตัดแต่งบริเวณเกาะกลางถนน ค่า
จ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน แฟ้มเอกสาร  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ดิน หิน ทราย ปูน เหล็ก สี ไม้ต่าง ๆ
 ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,372,640 บาท
งบบุคลากร รวม 817,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 817,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 559,640 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 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะ และใช้ในภารกิจของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัล
ลาด สตาร์เตอร์ เทปพันสายไฟฟ้า  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซุ้มประตูทางเข้าและไฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองสกัดคอนกรีต จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครือง มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ หัวสกัดไม่น้อยกว่า 28 มม.  เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัด
ซือได้ตามราคาในท้องถิน  แผนพัฒนาท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 27 ข้อที 8

งานสวนสาธารณะ รวม 526,760 บาท
งบบุคลากร รวม 491,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่งใส่ขยะ ที
ตักขยะ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,119,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,784,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,784,220 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,440,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน  12  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 121,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  10  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,740,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,640,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายนํา จ้างเหมา
กําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมากําจัดมูลฝอย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาชุมชน
รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียวกับการ
รักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่มูลฝอย ทีตักมูลฝอย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 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 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ซ่อมพรวนดิน ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของคนงานปัดกวาดมูลฝอยและคนงาน
ประจํารถบรรทุกมูลฝอย  เช่น  รองเท้าบุ๊ต ถุงมือ เสือใส่ป้องกันเชือ
โรค ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 5 เครือง เป็น
เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุ
ภัณฑ์ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 148 ข้อที 35

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,923,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,844,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,844,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,363,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  4  อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  ทีมี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพือจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200/1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560)  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลง ฉบับที 1/2560  หน้า 27  ข้อที 11

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 232,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 232,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 232,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 127,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561  หน้า 97  ข้อที 2

โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 85 ข้อที 5

โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนบนวิถีความพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 128 ข้อที 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,437,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,361,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,361,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,001,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา
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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 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  หรือบุคคลทีเกียวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครืองเขียน  แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬาเทศบาลตําบลโนนดินแดง
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สําหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่ารางวัลการแข่งขัน,ค่าถ้วยรางวัล,ค่า
เบียเลียงกรรมการตัดสิน,ค่าวัสดุกีฬา,ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นที
ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 57 ข้อที 1
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โครงการแข่งขันกีฬาโนนดินแดงคัพต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโนนดินแดงคัพต้านยาเสพ
ติด  ได้แก่ ค่ารางวัลการแข่งขัน,ค่าถ้วยรางวัล,ค่าเบียเลียงกรรมการ
ตัดสิน,ค่าวัสดุกีฬา,ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 58 ข้อที 3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงาน ข้าราชการและประชาชนทัวไป จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงาน ข้าราชการ
และประชาชนทัวไป  ได้แก่ ค่ารางวัลการแข่งขัน,ค่าถ้วยรางวัล,ค่าเบีย
เลียงกรรมการตัดสิน,ค่าวัสดุกีฬา,ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่
ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 57 ข้อที 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่านําปานะถวายพระ ค่า
จัตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561  หน้า 89 ข้อที 5

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด
กระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวที  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561  หน้า 88 ข้อที 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด
ขบวนแห่  ประกวดนางสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวที  ค่าวัสดุ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 88 ข้อที 3

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าจัดสถานที ค่า
ดอกไม้ ธูปเทียน  ค่านําปานะถวายพระ ค่าจัตุปัจจัยไทยธรรมถวาย
พระ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561  หน้า 88 ข้อที 2

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

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  20,000 บาท  เพือเป็น
ค่าดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561  หน้า 137 ข้อที 1

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
ฝอย โรงฆ่าสัตว์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,377,244 บาท
งบกลาง รวม 18,377,244 บาท
งบกลาง รวม 18,377,244 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,977,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ ก.ส.ท. ชําระเงิน
ต้น จํานวน 1,977,500 บาท  

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 593,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ ก.ส.ท. ชําระดอกเบีย
จํานวน  593,250  บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 355,728 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ข้อ 33  คิดจาก
เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 7,114,560 บาท (จ่ายจากเงินรายได้ 315,528 บาท  จ่าย
จากเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 40,200 บาท)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,790,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,243,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่คนพิการในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลและ
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 342,194 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
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 307,192 บาท
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตังไว้ รวม 307,192 บาท ประกอบด้วย
    1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตังไว้ 230,000 บาท    เพือ
จ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3
/ว 1995 ลงวันที 23 กรกฎาคม 2557 เรือง แจ้งประกาศเกียวกับหลัก
เกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที  
     2) เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้  57,192
 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ในอัตราร้อยละ  1/6  ของรายรับจริงประจําปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิมเติมทุกฉบับของปี พ.ศ.2559 ของงบทัวไป  ยกเว้นเงินกู้   เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัวไป   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เทศบาลมีงบ
ประมาณรายรับจริงทัวไปประจําปี พ.ศ.2559 ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาด
เงินสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท คํานวณได้ดังนี
มีรายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากราย
รับ 54,881,326.29 บาท หักรายรับจากเงินอุดหนุนทัวไป 20,634,844
 บาท รายรับทีต้องนํามาคํานวณเงินนําส่งค่าบํารุง ส.ท.ท
. 34,246,482.29 บาท (34,246,482.29x0.00167=57,191.62)
    3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล   เช่น ป้ายจราจร กรวย ทาสี  ตี
เส้น และอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดการจราจร  โดยถือเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจราจร

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 601,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท
.) ตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง  โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของ
รายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (คํานวณ
จาก ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2560 หัก เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ คือ 30,069,500 – 500 = 30,069,000 X 2%) เป็นเงิน
จํานวน 601,380 บาท
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