
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลโนนดินแดง
อําเภอ โนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,653,960 บาท

งบบุคลากร รวม 7,587,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และค่าตอบแทนที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,739,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,780 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 780,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 6 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,426,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  เป็นไปตามตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายก
เทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ สภาเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,156,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 225,000 บาท
(1)ค่ารับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548
 ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/053583  ลงวันที่  14
  ธันวาคม  2560  และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี
(2)ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
  สิงหาคม  จํานวน  50,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายกิจกรรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.  2559, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 82  ข้อ
ที่ 2
(3)ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันปิยมหาราช   จํานวน  5,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาวันปิยมหาราช  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560  หน้า 8  ข้อที่ 3
(4)ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  28
  กรกฎาคม  จํานวน 50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดิน
ทรเทพวรางกูร  28  กรกฎาคม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายกิจกรรม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559, พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1/2560  หน้า 8  ข้อที่ 1
(5)โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช 13 ตุลาคม จํานวน 20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ
ยเดช13 ตุลาคม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  เป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560  หน้า 8  ข้อที่ 2
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 166,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 134  ข้อที่ 1

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่
ไม่ขัดต่อระเบียบ  เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559, ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 129  ข้อที่ 1

โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559, ตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 129  ข้อที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว
นํ้า ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล,อาคารเอนกประสงค์,อาคาร
โรงเก็บรถดับเพลิง ห้องปฏิบัติงานทะเบียนท้องถิ่น  กล้อง CCTV  และ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค์ อาคารโรงเก็บรถดับเพลิง 

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

งบลงทุน รวม 619,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 619,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU จํานวน 28,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน  1
  เครื่องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  18,000  บีทียู
-ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
-เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามีรถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric girls) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้ 
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 29  ข้อ
ที่ 4

ชุดรับแขก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ชิ้น  ทําจากไม้  จํานวน 2
  ชุด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น   เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
,  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 30  ข้อที่ 6
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เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาด 12x18 เมตร จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จํานวน 2 หลัง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
-มีขนาดกว้าง 12x18  เมตร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น  เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559,  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 29  ข้อที่ 2

เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาด 3x6 เมตร จํานวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จํานวน  6  หลัง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-มีขนาดกว้าง 3x6  เมตร สูง 2.5  เมตร  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาใน
ท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559,  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 29  ข้อที่ 1

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9  จํานวน  3
   ชุด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย
 ที่ มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559, ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   2560
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 29  ข้อที่ 3

พัดลมติดผนัง ขนาด 24  นิ้ว จํานวน 53,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24  นิ้ว  จํานวน  14
  ตัว   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึง
ให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559
,  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560  2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 29  ข้อที่ 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (All in One) สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน ( 4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Sold state Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bass-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)-สามารถใช้งาน Wi-
Fi (ILLF 802 11b,g, h, ac) และ  Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 30  ข้อที่ 8
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน   1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่าดังนี้
-ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  Processing Unit) ไม่น้อยกว่า  6  แกน หรือ
-ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GBมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB  หรือ  Sold state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (intermit) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย-มีช่องเชื่อมต่อ
 ( Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ IIDMI  sinv VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  10/100/1000 Bass-
t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (ILLF 802 11b,g, h, ac) 
และ  Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 31  ข้อที่ 9

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

อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 136  ข้อที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,068,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,370,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,370,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,874,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 653,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
ซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการประจําปี ค่าจ้างเหมาผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1/2560  หน้า 13  ข้อที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 87,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  เช่น  เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  ขาตั้ง
กล้อง  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 28,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องกระจายข่าวเสียงตามสายของ
เทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงาน  ค่าโทรศัพท์ของระบบคอ
ลเซนเตอร์งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  
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งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 31 ข้อที่ 11
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 31  ข้อที่ 10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,763,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,000,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,000,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,528,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 725,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัด
จ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าบริการรับใช้  ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าธรรมเนียมตาง ๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาบริการ(พนักงาน
สํารวจข้อมูล ฯ) จํานวน 3  อัตรา ๆ ละ  9,000.00 บาท ระยะ
เวลา 6  เดือน ค่าจ้างถ่ายระวางโฉนด แปลงที่ดิน สําเนา สปก. 4-01 ฯลฯ
  ค่าวัสดุอุปกรณ์  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
การ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551  ที่ มท 0808.3/ ว 67 ลงวัน
ที 9 มกราคม 2555   ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 24 ข้อ
ที่ 1

โครงการเร่งรัดและสํารวจผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเร่งรัดและสํารวจผู้อยู่ในข่ายต้อง
ชําระภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  จัดทําคู่มือความรู้และเผยแพร่
ด้านภาษีท้องถิ่น ค่าจัดทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินการ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 -2564)  หน้า 133   ข้อที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับ
เงิน สมุดบัญชี ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ   ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561  08:59:36 หน้า : 15/54



งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะดังนี้
     “มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1  หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 * 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal ) หรือภาย
นอก (EXtemal) จํานวน  1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000
 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561 หน้า 32  ข้อที่ 12
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
          -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz
       -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้
              1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี่
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
             2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ
3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด  SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0  หรือ ดีกวา ไม่น้อย
กว่า 3  ช่อง 
- มีปั้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี  ConTrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561 หน้า 32  ข้อที่ 13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,291,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,003,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,003,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 628,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 477,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 798,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 658,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สิทธิ์เบิกจ่ายได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครห้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.  2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
ต่างๆ  เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดจราจร เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.  2559,  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 96  ข้อ
ที่ 4

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 95  ข้อที่ 2
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. โดยมีค่าใช่จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  หน้า 95  ข้อที่ 1

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.  2559,  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 96  ข้อ
ที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน โทรโข่ง  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 630,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 630,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 575,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
-รถบรรทุก(ดีเซล)  แบบธรรมดา
-มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า  2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน  2 ล้อ 
-มีนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน
-เป็นรถช่วงยาว
-เป็นกระบะสําเร็จรูป
-เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 30  ข้อ
ที่ 7

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ท่อดูดนํ้าดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อดูดนํ้าดับเพลิง ชนิดยางมีขดลวดภายในสีดําพร้อม
ข้อต่อทองเหลืองและตะแกรง  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงสามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้อง
ถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว  1842  ลงวันที่  19 มิถุนายน 2561 ,ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 114  ข้อที่ 14

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 2 หัว เป็นหัวฉีดดับเพลิงชนิด
ปรับการไหลของนํ้าได้ 4 ระดับ ขนาดมาตรฐานข้อต่อแบบสวมไวขนาด
มาตรฐาน  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงสามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว  1842  ลงวัน
ที่  19 มิถุนายน 2561, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564)  หน้า 143  ข้อที่ 12

งานเทศกิจ รวม 434,600 บาท
งบบุคลากร รวม 429,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 189,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 512,180 บาท

งบบุคลากร รวม 489,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 489,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 476,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,636,082 บาท
งบบุคลากร รวม 5,394,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,394,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,929,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน คํานวณจาก  พนักงานครูเทศบาลจํานวน 11 อัตรา,ข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 973,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  6  อัตรา เป็นเงิน 720,120  บาท  จ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 253,680 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  5  อัตรา เป็น
เงิน 83,880 บาท  จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 9,745,262 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 6,833,672 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนดินแดง  จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โครงการจ้างเหมาครูผู้สอนโรเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน  8 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง จํานวน 456,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนดินแดง จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักการภารโรงโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 74,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง  จํานวน74,100  บาท จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
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โครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 148,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนดินแดง  จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 

โครงการจ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 148,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 78,389 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
เรียน,ค่าอาหารสําหรับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ  ในเขตเทศบาลค่า
จัดทําเวที,ค่าวัสดุ,ค่าป้ายโครงการฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  58  ข้อที่ 4 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง

จํานวน 4,259,603 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง  จํานวน
4,259,603 แยกเป็น
1)สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง จํานวน 2,156,000  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก 539 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  
2)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น จํานวน 207,800 บาท
- 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 
-ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL =9,600
 บาท
-ระบบ Wireless Fidelity: WiFi = 7,200 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 64  ข้อที่ 23 
3)สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กยากจน) จํานวน 70,000 บาท
   - ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
เรียน(1,000 บาท/คน/ปี)   จํานวน  70  คน  เป็นเงิน   70,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 64  ข้อที่ 24 
4)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,825,803 บาท ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อที่ 25
4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)        จํานวน  977,900 บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  (1,700
 บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน  231  คน  เป็นเงิน  392,700 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 950 บาท/ภาคเรียน (1,900 บาท/ปี) จํานวน
เด็กนักเรียน  308 คน  เป็นเงิน  585,200 บาท 
รายละเอียดโครงการ  ดังนี้
(1)โครงการติวเข้มทางวิชาการ   จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่  4/2561   หน้า 11  ข้อที่  25 
(2)โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา  จํานวน   5,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  255
9  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงฉบับที่  4/2561   หน้า 11  ข้อที่  26 
(3)โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนประจําห้องเรียน 
     จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุต่างเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้า 65  ข้อที่  26
(4)โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 67 ข้อ
ที่ 31  
(5)โครงการรับนักเรียนใหม่ จํานวน  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 69 ข้อ
ที่ 37  
(6)โครงการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง     จํานวน 13,950 บาท                      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66  ข้อ
ที่ 29 
(7)โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย  จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 11  ข้อที่ 27 
(8)โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 11  ข้อที่ 28 
(9)โครงการเปิดบ้านเทศบาลตําบลโนนดินแดง    จํานวน  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 68  ข้อ
ที่ 36 
(10)โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 70  ข้อ
ที่  42 
(11)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางดนตรีและ
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นาฏศิลป์  จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 13  ข้อที่ 34 
(12)จัดซื้อวัสดุศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  จํานวน  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(13)โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนทางด้านกีฬา
จํานวน  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 13  ข้อที่ 35 
(14)โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่
ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 6  ข้อที่ 6 
  (15)โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 12  ข้อที่ 32 
 (16)โครงการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 68  ข้อ
ที่  35 
(17)โครงการวันสําคัญ  จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 12  ข้อที่ 29 
  (18)โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
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เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 6  ข้อที่ 7 
 (19)โครงการสืบสานวันไหว้ครู  จํานวน  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 71  ข้อ
ที่  45
(20) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 7  ข้อที่ 9 
 (21)โครงการนิเทศการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 7  ข้อที่ 10 
 (22)โครงการจ้างครูเอกขาดแคลน  จํานวน  90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูเอกขาดแคลน   เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 7  ข้อที่ 11 
(23) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 7  ข้อที่ 12 
 (24)จัดซื้อหนังสือเสริมการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู 
จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเสริมการจัดการเรียนการสอน
สําหรับครู  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(25)จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนห้องพิเศษ 
จํานวน  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน
ห้องพิเศษ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(26)โครงการโรงเรียนธนาคาร จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
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.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 8  ข้อที่ 13 
 (27)โครงการจัดทําฐานการเรียนรู้สําหรับนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษา
จํานวน  60,000 บาท                             
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 8  ข้อที่ 14 
 (28)จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จํานวน  19,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเสริมการจัดการเรียนการสอน  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 (29)โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน     จํานวน  4,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 8  ข้อที่ 15 
(30)โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน จํานวน  15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 8  ข้อที่ 16 
(31)โครงการสืบสานเรียนรู้วันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา จํานวน 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ
.ศ. 2561-2564)  หน้า 71  ข้อที่ 44  
(32)โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 68  ข้อ
ที่  33  
4.2  ค่าหนังสือเรียน จํานวน  254,233 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  231 คน  
เป็นเงิน  46,200 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  1  คนละ 625 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนัก
เรียน  71  คน  เป็นเงิน  44,375 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  2  คนละ 619 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนัก
เรียน  50  คน  เป็นเงิน  30,950 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  3  คนละ 622 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนัก
เรียน  58  คน  เป็นเงิน  36,076 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  4  คนละ 673 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนัก
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เรียน  58  คน  เป็นเงิน  39,034 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  5  คนละ 806 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนัก
เรียน  40  คน  เป็นเงิน  32,240 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  6  คนละ 818 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนัก
เรียน  31  คน  เป็นเงิน  25,358 บาท
 4.3  ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จํานวน  166,320 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี)  จํานวน
เด็กนักเรียน  231  คน  เป็นเงิน  46,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 195 บาท/ภาค (390 บาท/คน/ปี)  จํานวน
เด็กนักเรียน  308  คน  เป็นเงิน  120,120 บาท
 4.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  180,180 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน 231
  คน  เป็นเงิน  69,300 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  308
  คน เป็นเงิน  110,880 บาท
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  247,170  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430บาท/ปี) จํานวน
เด็กนักเรียน  231  คน  เป็นเงิน  99,330 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 240 บาท/ภาคเรียน (480บาท/ปี) จํานวน
เด็ก
นักเรียน  308  คน  เป็นเงิน  147,840 บาท
รายละเอียดโครงการ  ดังนี้
(1)โครงการเข้าค่ายวิชาการ จํานวน  48,670 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 4/2561 หน้า 9  ข้อที่ 20 
(2)โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่     จํานวน  93,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 73  ข้อ
ที่  49  
(3)โครงการเดินทางไกลลูกเสือสํารอง      จํานวน  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้า 73  ข้อที่ 50  
(4)โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้า 73  ข้อที่  51  
(5)โครงการฐานหรรษาพัฒนาเด็กเล็ก      จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
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ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 9  ข้อที่ 17 
(6)โครงการค่ายอบรมพุทธธรรมนําชีวิต ป.1-3      จํานวน  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 9  ข้อที่ 18 
(7)โครงการค่ายอบรมพุทธธรรมนําชีวิต ป.4-6      จํานวน  40,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 9  ข้อที่ 19 
(8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน10,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 74  ข้อ
ที่  55  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 394,230 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง  จํานวน 394,230 บาท  แยกเป็น
1) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง  จํานวน  249,900  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  51 คนๆ
ละ 20 บาท/วัน  จํานวน 245  วัน  
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน    144,330 บาท             
        2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  86,700  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2.2  ค่าหนังสือเรียน     จํานวน  10,200  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  51
 คน เป็นเงิน  10,200 บาท
  2.3  ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน     จํานวน  10,200  บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี)  จํานวน
เด็กนักเรียน 51 คน  เป็นเงิน  10,200 บาท
     2.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  15,300  บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน 51
  คน  เป็นเงิน  15,300 บาท
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จํานวน  21,930  บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430บาท/ปี) จํานวน
เด็กนักเรียน  51  คน  เป็นเงิน  21,930 บาท
รายละเอียดโครงการ ดังนี้
(1) โครงการแข่งขันกีฬาสี  จํานวน  5,930  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานฯ ได้แก่ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  ของรางวัล   ค่าเหรียญ  ถ้วย
รางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  หน้า 60  ข้อที่ 10  
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  จํานวน  6,000  บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู,วันวิสาข
บูชา,วันเข้าพรรษา,วันอาสาฬหบูชาฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 62  ข้อที่  19  
 (3)  โครงการเรียนรู้นอกสถานที่  จํานวน  10,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม,ค่าบัตรเข้าชม,ค่าวิทยากร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
. 2561-2564)  หน้า 60  ข้อที่  11  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561  08:59:36 หน้า : 31/54



ค่าวัสดุ รวม 2,612,590 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า  ปลั๊กซ์
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น   ไม้กวาด  นํ้ายาล้างทํา
ความสะอาดพื้น  ถ้วย  จาน  กาละมัง  ถังนํ้า  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  แก้ว ฯลฯ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,387,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนดินแดง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง ,โรงเรียน
อนุบาลตําบลโนนดินแดง   และ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน   คํานวณ
จากจํานวนเด็กนักเรียน  1,246  คนๆละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 260
 วัน (จํานวนเด็กนักเรียนตามฐานข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561
)  โดยสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ  ตะปู ค้อน ฯลฯรวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยาง
ใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร  เช่น จอบ  เสียม  พลั้ว  บุ้งกี๋ ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 263,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง   

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561  08:59:36 หน้า : 32/54



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ 

งบลงทุน รวม 1,872,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,157,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว  จํานวน 15 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  ขนาด 22  นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่าย
ซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ ขาเสาและฐานของพัดลมผลิตจาก
วัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก
.934-2533 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559  ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 4/2561 หน้า 33  ข้อที่ 15 

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 99,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จํานวน  40 ชุด  ประกอบ
ด้วย  โต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด กว้าง 80 x ลึก 60xสูง 75 ซม. เก้าอี้บุด้วย
ฟองนํ้าอย่างดี พร้อมเท้าแขน หุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา หมุน
ได้ ขนาด กว้าง 56 x ยาว48 x สูง 95 ซม.  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ในท้องถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 33  ข้อ
ที่ 17 

โต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา จํานวน 158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม
ศึกษา  จํานวน  100 ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะนักเรียน ขนาด กว้าง 40 x 
ยาว 60xสูง 67 ซม. เก้าอี้นักเรียน ขนาด กว้าง 38 x ยาว38 x 
สูง38 ซม. หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กพ่นสีดําอีพ็อกซี่และอบด้วยความ
ร้อน ที่ปลายขาโต๊ะนักเรียนมีจุกพลาสติกกันรอยขีดข่วน มอก
.1494-2541 ,มอก.1495-2541 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้อง
ถิ่น  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่  9 มิถุนายน 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 33  ข้อ
ที่ 16 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 127,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
จํานวน 6 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ระดับความละเอียดจอ
ภาพ  1920x 1080 พิกเซล  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ
ขนาด 48 นิ้ว  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED  Backlight  
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อย
กว่า 2 ช่องสัญญาณ  เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่อง
ต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลงและ
ภาพยนตร์  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  เป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 4/2561 หน้า 34  ข้อที่ 18 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดตกแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดตกแต่งพุ่มไม้  จํานวน 1 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เป็นเครื่องตัดตกแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์  แบบมือ
ถือ  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ  ความจุกระบอกสูบขนาดไม่
น้อยกว่า  21 ซีซี  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า  ใบมีดตัด
ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว  ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน   เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 4/2561 หน้า 34  ข้อที่ 19 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One  สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 40 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2Core) หรือ 4 แกน
เสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4  GHz จํานวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB มีหน่วยความ
จําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB  มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย มี  DVD-RW หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์  มีจอ
ภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 4/2561 หน้า 34  ข้อที่ 20 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 715,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ    
โครงการจัดทําอ้างล้างหน้าแปรงฟัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําอ้างล้างหน้าแปรงฟันโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโนนดินแดง ที่  6/2561 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2561 หน้า 18  ข้อ
ที่ 1 

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์   ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง ที่  5/2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ
. 2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไข
ฉบับที่ 5/2561 หน้า 18 ข้อที่  2   

โครงการปรับปรุงอาคาร สถ.ศพด.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 345,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร สถ.ศพด.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลโนนดินแดง ที่ 4/2561 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 101  ข้อที่ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 2,624,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,624,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน จํานวน 484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้าน
น้อยสะแกกวน  จํานวน  484,000  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็กนักเรียน
121 คน ๆ ละ 20  บาท จํานวน  200  วัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135  ข้อ
ที่ 1  

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จํานวน 2,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนอนุบาล
โนนดินแดง  จํานวน  2,140,000   บาท  คํานวณจากจํานวนเด็กนัก
เรียน
535  คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน  200 วัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135  ข้อ
ที่ 1  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,539,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,383,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,383,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,137,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 186,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนฯลฯ ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564)  แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 16 ข้อ
ที่ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น วัคซีน แอลกอฮอล์ ยา เคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์รวมถึงเครื่อง
ตรวจวัดระดับนํ้าตาล ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม
สไลด์ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 23,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2
 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2
. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือ ดี
กว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD -
 RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน  (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI 
หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ  Bluetooth
 เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 35 ข้อที่ 21
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27
 หน้า ต่อนาที (ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้มีหน่วย
ความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB มีช่องเชื่อม
ต่อ(Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 35 ข้อที่ 22

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคที่มียุงและแมลงพาหะนํา
โรค

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น ทรายกําจัดลูกนํ้า ค่าสารเคมี ค่าวัสดุ
เชื้อ
เพลิงและสารหล่อลื่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น
ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 50 เทศบาลตําบลมีหน้าที่
ต้องทําในเขตเทศบาล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561
  หน้า 14 ข้อที่ 1

โครงการปลูกป่าตามพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น พันธุ์กล้าไม้ ป้ายโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือ ที่ มท 0801.2
/ว1931ลว 25 มิถุนายน 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 19 ข้อที่ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู โรคมือ
เท้าปาก ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉ.13) พ.ศ. 2552  มาตรา 50 เทศบาลตําบล มีหน้าที่ต้องทํา
ในเขตเทศบาล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 14
 ข้อที่ 2
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ
. 2554
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 14 ข้อที่ 3

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุสาธิตตามโครงการฯ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 19 ข้อที่ 3

โครงการศูนย์เรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561
  หน้า 15 ข้อที่ 5

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 16 ข้อที่ 10
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โครงการส่งเสริมการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 16
 ข้อที่ 9

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่า
วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.13) พ.ศ. 2552
 มาตรา 50 เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล(4) ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ ตามหนังสือที่มท 0810.5/ว 2072 ลว 5 ก.ค. 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุข พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 16 ข้อที่ 8

โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 15 ข้อ
ที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประจําปี 2562

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราช กุมารี ประจําปี 2562 จํานวน 12 ชุมชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว 5 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 27 ข้อที่ 1

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจําปี 2562

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภา
กาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ประจําปี 2562 จํานวน 12 ชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว 5 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 27 ข้อที่ 3

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2562

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2562
 จํานวน 12 ชุมชน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ตามหนังสือที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลว 5 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 27 ข้อที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,827,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,115,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,115,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 478,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองช่าง เดือน
ละ 5,600 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 712,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 371,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา จํานวน 296,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบํารุงและงาน
สาธารณูปโภค รวมถึงงานสวนสาธารณะบริเวณรอบๆ  อาคารสํานัก
งาน   ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง
เหมา  จํานวน  4 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 24,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และจ้าง
เหมาบริการทําของ ฯลฯ เช่น  ค่าประกันภัยรถยนต์     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงและครุภัณฑ์อื่น ๆ
 ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษขนาดต่าง ๆ   กระดาษไข
เขียนแบบและเครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ๆ ฯลฯ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น ดิน หิน ทราย ปูน เหล็ก สี ไม้ ตะปู ฯลฯ ในการดําเนินการ
กิจการเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สําหรับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก  แป้นพิมพ์ เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง  ค่าเครื่องพิมพ์ ฯลฯ    

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,111,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,489,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,489,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,231,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน  2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น ถนน ทางเท้า ทาง
ระบายนํ้า ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะ และใช้ในกิจการเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัล
ลาด สตาร์เตอร์ เทปพันสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ   

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง
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งบลงทุน รวม 91,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1
  เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
1)  ขนาด  5  กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องดีเซล 
2)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นตํ่า
3)  รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้
     (1)  แผงสวิทซ์   1  อัน
     (2)  โวลต์มิเตอร์ 1  อัน
     (3)  แอมมิเตอร์  1  อัน
     (4)  หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว  1  ชุด
     (5)  สวิตช์ปิด – เปิดหลอดไฟ  1  อัน
     (6)  คัตเอาต์  1  ฮัน
     (7)  ที่เสียบปลั๊ก  2  จุด
4)  คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป           
     (1)  มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
       -  ไม่เกิน + 5 , - 5 %  สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์
       -  ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า  5 กิโลวัตต์
     (2)  สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor  ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
     (3)  เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกําลังขับโดย (Direct Coupling)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561
  หน้า 35 ข้อที่ 24
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานัก
งานพร้อมอุปกรณ์  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  17,000  บาท มีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 Core) 
หรือ 4 แกนเสมือน ( 4  Thread)  โดยมีสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  2.4 GHZ  จํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache Memouy  ขนาดไม่น้อยกว่า  3  MB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ชนิด  SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  120 GB  จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (lnterFace) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง   
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920?1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.00b, g, n, as) และBluetooth 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 35 ข้อที่ 23

งานสวนสาธารณะ รวม 404,360 บาท
งบบุคลากร รวม 369,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  เข่งใส่ขยะ ที่
ตักขยะ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ซ่อมพรวนดิน ปุ๋ย  ไม้ดอกไม้
ประดับ ฯลฯ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,964,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,694,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,694,220 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,354,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 9 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวด
ล้อมในชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547ข้อ 4 ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 19 ข้อ
ที่ 4

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายนํ้า 
จ้างเหมากําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมา
เอกชนในการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดคัดแยกขยะ
ต้นทางศูนย์บริหารจัดการขยะฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4
ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่ขยะมูลฝอย ที่ตักขยะมูลฝอย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ค้อน ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน 
ยางนอก ฯลฯ รวมถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันเบรก นํ้ามันไฮดรอลิค ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ซ่อมพรวนดิน ปุ๋ย
กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานปัดกวาดขยะมูลฝอย
และคนงานประจํารถ บรรทุกขยะมูลฝอย เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ 
เสื้อใส่ป้องกันเชื้อโรค ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,028,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,936,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,936,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,455,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร เดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชน เดือนละ 1,500 บาท  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มี
สิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งานจํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 – มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 cord) 
หรือ
4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 36  ข้อที่ 26

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ
.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 19
 ข้อที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อที่ 5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําโนนดินแดง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะ
กรรมการและ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลโนนดินแดงเช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560
 หน้า 9 ข้อที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,507,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,467,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,467,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,092,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณ
จากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 302,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมาส์  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬาเทศบาลตําบลโนนดินแดง
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา,จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา  ได้แก่  ค่ารางวัลการแข่งขัน,ค่าถ้วยรางวัล , ค่าเบี้ยเลี้ยง
กรรมการตัดสิน, ค่าวัสดุกีฬา,ค่าวัสดุ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในงาน
และไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 4/2561  หน้า 17 ข้อที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวที,ค่าวัสดุฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ   เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้า 89  ข้อที่ 5 

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน  ได้แก่  ค่านํ้าปานะถวายพระ ค่า
จัตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ ฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  89  ข้อที่ 3 
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โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน  ได้แก่  ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้
ธูปเทียน ค่านํ้าปานะถวายพระ  ค่าจัตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระและค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ ฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้า  88  ข้อที่  2 

โครงการวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน  ได้แก่  ค่ารางวัลการประกวด
กระทง, ประกวดขบวนแห่,ประกวดนางนพมาศ,ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวที,ค่าวัสดุฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ   เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้า  88  ข้อที่  1 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สําหรับเด็ก  เยาวชน  พนักงาน  ข้า
ราชการและประชาชนทั่วไป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อ
จ่ายเป็น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ ฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2561  หน้า 17 ข้อที่ 1 

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ
.ศ. 2561-2564)  หน้า 137 ข้อที่  1  

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 123,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของกองสาธารณสุข เช่น โรงคัดแยกขยะมูลฝอย
โรงฆ่าสัตว์ โรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,824,198 บาท

งบกลาง รวม 17,824,198 บาท
งบกลาง รวม 17,824,198 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,677,874 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.  สัญญาเลข
ที่ 1804/124/2560  โดยชําระเงินต้น จํานวน 1,677,873.72 บาท  

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 511,371 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ย  สัญญาเลข
ที่ 1804/124/2560  จํานวน  511,370.89 บาท  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 344,088 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ข้อ 33  คิดจาก
เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 6,881,760 บาท (จ่ายจากเงินรายได้ 303,888 บาท  จ่าย
จากเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 40,200 บาท)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,186,800 บาท
เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 12 ชุมชน จํานวน  12
  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84 ข้อที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,628,800 บาท
เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
เทศบาล จํานวน  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84 ข้อที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลและแพทย์ได้
รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะม่มีคนดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ รายละ 500 บาท/เดือน 12 ชุมชน จํานวน  12  เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2558  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 84 ข้อที่ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ หากไม่ได้ดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการหรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เช่น สาธารณภัย
ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายตามความในข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล   เช่น ป้าย
จราจร กรวย ทาสี  ตีเส้น และอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดการจราจร  โดยถือ
เกณฑ์ใกล้เคียงกับค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจราจร

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 58,865 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ใน
อัตราร้อยละ  1/6  ของรายรับจริงประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม
เติมทุกฉบับของปี พ.ศ.2560 ของงบทั่วไป  ยกเว้นเงินกู้   เงินจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เทศบาลมีงบ
ประมาณรายรับจริงทั่วไปประจําปี พ.ศ.2560 ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาด
เงินสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท คํานวณได้ดังนี้
มีรายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากราย
รับ 70,654,893.19 บาท หักรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 35,406,453
 บาท รายรับที่ต้องนํามาคํานวณเงินนําส่งค่าบํารุง ส.ท.ท
. 35,248,440.19 บาท (35,248,440.19x0.00167=58,864.89)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.3/ว 1995 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง หรือผู้มาช่วยงานราชการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติ
งาน 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 681,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.) ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของ
รายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (คํานวณ
จาก ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2562 หัก เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ คือ 34,070,500 – 500 = 34,070,000 X 2%) เป็นเงิน
จํานวน 681,400 บาท
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