
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสูง

อําเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 146,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,688,160 บาท
งบบุคลากร รวม 7,466,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 30,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน คนละ 16,500 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 396,000  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท และเงินค่าตอบ
แทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน คน
ละ 6,000บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 96,000 บาท และเงินค่าตอบ
แทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 คน เดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 126,000 บาท และสําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือน
ละ 7,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ เดือน
ละ 16,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 198,000 บาท รองประธาน
สภาฯ เดือนละ 13,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท
และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,260,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,394,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,534,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ดัง
นี ตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ นักทรัพยากร
บุคคล หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  และเจ้า
พนักงานทะเบียนและบัตร
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (นอกจากเงินเดือน) ให้แก่ปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท และหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท และหัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200 บาท รองปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท และหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 18,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 479,760 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 455,160  บาท เงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา 24,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,212,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงาน, คณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง และเจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย และค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพือแต่ง
ตังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน และผลประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังเงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสามัญประจําสภา ตามระเบียบกระ
ทวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547  โดยกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึนได้รับเงินค่าเบียประชุมรายครังเฉพาะครังทีมาประชุม ครังละสองร้อย
ห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบียประชุม
เพิมขึนอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุมดังกล่าว

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตามหนังสือ
ที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 134,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบ ฯ
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ค่าใช้สอย รวม 2,398,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 361,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสารหนังสือราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้อง
ถิน หนังสือเทศาภิบาลหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการ ต่าง ๆ  ทีเทศบาล
จัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจด
ทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกทําการหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามสํานักงานเทศบาล หรือค่าจ้าง
เหมาอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงานค่าบริการรับใช้ (TIP) (ตามหนังสือ
ที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 480,000 บาท
1. ค่ารับรอง จํานวน 300,000 บาท
   สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลทีมาตรวจเยียม เยียม
ชม นิเทศงานฯ ในอัตราไม่เกิน 1% ของรายรับจริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ จ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 200,000 บาท และจ่ายเป็นค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันสําคัญ จํานวน 100,000 บาท (ตามหนังสือที มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548)
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 180,000 บาท ดังนี
2.1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จํานวน 90,000
 บาท
   สําหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  ค่าปินโตถวายพระ ค่านํา
แข็ง เครืองดืม ดอกไม้ ธูป เทียนค่ารางวัลการแสดง ค่าเครืองเสียง ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 90,000 บาท 
2.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี จํานวน 90,000 บาท
   สําหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าปินโตถวายพระ ค่านํา
แข็ง เครืองดืม ดอกไม้ ธูป เทียนค่ารางวัลการแสดง ค่าเครืองเสียง ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  90,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่า
อากาศยาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระ
ปิยมหาราช รัชกาลที 5 (องค์จําลอง) เนืองในงานวันปิยมหาราช บริเวณที
ว่าการอําเภอ
โครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูง จํานวน 800,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโนนสูง กรณีครบวาระหรือมีตําแหน่งว่างลง
โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชา กาแฟ โอวัลติน นําแข็ง เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าปินโตถวายพระ ค่านํา
แข็ง  เครืองดืม ดอกไม้ ธูป เทียน ของรางวัลในการจัดแข่งขันกีฬา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และชุมชนทัง 13 ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ วัสดุอืน ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  10,000  บาท
โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลไปร่วมกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาลและคณะสมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าสถานที ค่าตกแต่งเวที ค่ายานพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร และ
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดย
ถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท (ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2
/ว3446 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้างอาคาร
สํานักงานหรือบ้านพักทีชํารุด ตลอดจนสิงก่อสร้างอืน ๆ ในสํานักปลัด
เทศบาล เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครือง
เขียน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ใช้ในสํานักปลัดเทศบาล (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลง
วันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ  เช่น สายไฟ เทปคาสเซ็ท และวัสดุ
ไฟฟ้าอืน ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ภายในสํานักงาน เช่น ถ้วย
ชาม แก้ว ช้อนส้อม ทัพพี พาน หม้อ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ถัง นํายาทําความ
สะอาด ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาดับกลิน และวัสดุงานครัวอืน ๆ (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว
1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล บ้านพัก
พนักงานเทศบาลทีชํารุด เครืองมือ เครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
สําหรับเป็นค่าซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น ยางรถ แบตเตอรี และอืน ๆ
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง  ๆ ทีใช้กับรถยนต์
ตู้หมายเลขทะเบียน นค 6574 ,รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค
 3784 ,รถยนต์ปิคอัฟ หมายเลขทะเบียน กธ 80 และรถยนต์ปิคอัฟ หมาย
เลขทะเบียน กม 4534 เช่น นํามันเบนซิน นํามันโซลา นํามัน
ดีเซล นํามัน  เครือง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิ.ย
.2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป, แผ่น
ป้าย,แผ่นพลาสติก พู่กัน สี โฟม กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อ
เนือง หมึกคอมพิวเตอร์ แฟชไดร์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย
.2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 970,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 780,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาล 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ยากรในการส่งหนังสือราชการและค่าธนาณัติ
ของทางราชการทีมีขึนระหว่างปี 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต(INTERNET) และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึง ค่าใช้
จ่ายเพือได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น มีคุณลักษณะตู้เย็นขนาด
ความจุ 20 ลิตร หุ้มฉนวนความร้อนพิเศษ ทําให้การถ่ายเทความร้อน
ระหว่างนําร้อนนําเย็นจะมีความน้อยมากเทอร์โมสตัทตัดอุณหภูมิความ
ร้อนทีสูงเกินไปสินค้ากว้าง X ลึก X สูง  31 X 25 X 92 ซม. 13.9
 กก. กล่อง  กว้าง X ลึก X สูง 36 X 38 X 101 ซม. 15.92
 กก. จํานวน 1 ตู้ (ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,188,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,017,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,017,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,957,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 6 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับผู้อํานวย
การกองวิชาการและแผนงาน , หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ ,นิติกร 2 อัตรา , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา , เจ้า
พนักงานธุรการ 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริการและเผยแพร่ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,171,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีช่วยงานกองวิชาการและแผนงาน ทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกอง
วิชาการและแผนงาน ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรสําหรับพนักงานกองวิชาการ
และแผนงานจํานวน 3 ราย ตามระเบียบฯ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0803/ว ลงวันที 4 กรกฎาคม 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกองวิชาการและแผนงาน เป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น เป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน เอกสาร
ต่างๆ ทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทําวารสาร  รายงาน
กิจการ ปฏิทิน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับสมรรถนะ
คอมพิวเตอร์ จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการปฏิบัติงาน ทําปกเข้า
เล่มแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ และค่าจ้างทํา
ของอย่างอืนทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า(1) ค่าปักเสาพาดสายภาย
นอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตัง
หม้อแปลงเครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า (2)ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและค่าติดตัง
ประปา (1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปารวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา (2)ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และอุปกรณ์ค่าติดตัง
โทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครือง
โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการงานทําความสะอาด ฯลฯตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลว
. 20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานกองวิชาการและแผน เช่น ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมแผน
พัฒนาเทศบาล ของหมู่บ้านหรือตําบล เพือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนา  เป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาเจ้า
หน้าที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เช่าสถานที  ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่
ประชาชน และค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเสียง ค่าเช่าสถานที ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ วิทยุเทป เสียงตามสายและไร้สาย  ฯลฯ (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 492,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
กองวิชาการและแผนงาน เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัด กาว ลวดเสียบ ฯลฯ และธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ให้แก่ประชาชน
เพือประดับบ้านเรือนทัง 13 ชุมชน (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ บัล
ลาสท์ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลักไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในสํานักงาน  เช่น ถ้วย
ชาม  แก้ว  ช้อน  ทัพพี  นํายาทําความสะอาดห้องนํา  ไม้กวาด  ถัง  นํายา
ดับกลิน  ฯลฯ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์เครืองมือเครือง
ใช้  เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ   ในการซ่อมรถ
จักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  หัวเทียน  ฯลฯ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลว
.27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ ของรถยนต์หมาย
เลขทะเบียน ค0529 นครราชสีมา และรถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน คกก 853 นครราชสีมา เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครือง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเกียวกับประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผย
แพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ (งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง และ
วัสดุอืนๆ ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะจําแนกประเภทวัสดุ ฯลฯ
 (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสือสัญญาณเสียงไร้สายใน
ชุมชน  ทัง  13  ชุมชน(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลว
. 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ติดต่อราชการของกองวิชาการและแผน
งาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) และค่าสือสารอืนๆ และให้ความหมายรวมถึง ค่าใช้
จ่ายเพือได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 5,053,568 บาท
งบบุคลากร รวม 4,013,568 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,013,568 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,613,008 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลในกอง
คลัง   จํานวน 9 อัตรา ดังนี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานพัสดุ 2 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จ่าย
เดือนละ 5,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  และตําแหน่งหัว
หน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจําที
ปฏิบัติงานในกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

งบดําเนินงาน รวม 1,040,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างทีมาช่วยงานกองคลัง ทีปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 62,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติ
งานในกองคลังทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น เป็นค่ารับวารสาร เอกสาร
ทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับ   ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกองคลัง เช่น ค่าเบียงเลียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
โครงการจัดทําปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสํารวจข้อมูลภาค
สนาม เกียวกับแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต
เทศบาล (แผนฯ2560 โครงการที 9 หน้า 14)
โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีประจําปี จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์,แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
หน้าทีเสียภาษีภายในเขตเทศบาล ทราบ  (แผนฯ2560  โครงการ
ที 8 หน้า 14) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจัก
ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ เท่าทีจําเป็น
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 398,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ ฯลฯ  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก  แก้ว
นํา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้  ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าอะไหล่และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ ทีจําเป็นต้องช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน ๆ
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์มถ่าย
รูป  พู่กัน  สี  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์  หมึกพิมพ์  นํายา
ล้างไดรฟ์ ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานหน่วยราชการอืน ๆ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต (IN TERMET)  และ
ค่าสือสารและให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 506,120 บาท
งบบุคลากร รวม 501,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 483,120 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายป้องกัน ฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

สําหรับเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่าย อืน ๆ ทีจําเป็น

งานเทศกิจ รวม 1,463,400 บาท
งบบุคลากร รวม 695,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 695,400 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 695,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ
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งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วยปฏิบัติงานเทศกิจ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 240,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
โครงการจัดซือจัดทําป้ายกําหนดพืนทีผ่อนผันการจําหน่ายสินค้า จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือจัดทําป้าย กําหนดพืนทีผ่อน
การจําหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง เช่น ค่าวัสดุในการจัดทํา
ป้ายและจัดซือในการจัดทําป้ายต่างๆ
โครงการจัดซือติดตังไฟกระพริบสัญญาณจราจร พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 240,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือติดตังไฟกระพริบสัญญาณ
พลังงานแสงอาทิตย์ เช่นสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ต่างๆ ฯลฯ
โครงการตีเส้นจราจรบนถนนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตีเส้นจราจรบนถนนในเขต
เทศบาล เป็นค่าวัสดุ สีต่างๆ
โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ผู้จําหน่ายสินค้าในเขต
เทศบาลตําบลโนนสูง

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดู
งาน ผู้จําหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง  เช่นค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเป็นในโครงการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น  แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นํา
จืด มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊สฯ
ลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง
ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ
เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 4,999,680 บาท
งบบุคลากร รวม 3,350,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,350,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,691,880 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตําแน่ง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 459,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานวิทยุ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 10 อัตรา ตําแหน่ง
พนักงานดับเพลิง คนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 10 อัตรา ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง คนงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,648,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 108,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอการทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ ทีเทศบาล
จัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน จ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาอืนๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในโครงการ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และซืออุปกรณ์ในการสาธิต
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม
โครงการสาธิตให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตให้ความรู้ใน
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยทัง 13 ชุมชน
โครงการอบรมและซ้อมแผนผจญเพลิง สําหรับเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติหน้าที จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย
สมมุติสถานการณ์จริงให้แก่เจ้าหน้าทีงานป้องกันฯ และหน่วยงานทีเกียว
ข้อง จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ตลอดจนสิง ก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น  แปรง ไม้
กวาด  เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นํา
จืด มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊สฯ
ลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติการ หมวก รองเท้าบูท ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสาร
อืนๆ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,821,416 บาท
งบบุคลากร รวม 2,026,416 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,026,416 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,966,416 บาท
สําหรับรายจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 ตําแหน่ง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
งบดําเนินงาน รวม 3,795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วนซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,700,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ ทีเทศบาล
จัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน จ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง โครงการเสริมทักษะภาษาต่าง
ประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง โครงการจ้างเหมาบริการ
ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง หรือค่า
จ้างเหมาอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการที
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าทําเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับประเทศ

จํานวน 600,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับ
ประเทศ เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
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โครงการนิเทศและตรวจเยียมสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและตรวจเยียมสถาน
ศึกษา  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา

จํานวน 600,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล แก๊สโซฮอล์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม พู่กัน สี ฯลฯตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ สายเคเบิล เมาส์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึง ค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 50,176,000 บาท
งบบุคลากร รวม 35,574,330 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 35,574,330 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 28,704,545 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,470,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง ได้แก่ เงินทีข้าราชการครู/พนักงานครูได้รับ
ในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,016,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนสูง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 821,585 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 476,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) และพนักงานจ้างทัวไปในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัวไป ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง

งบดําเนินงาน รวม 13,801,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,900 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที
ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน

ค่าใช้สอย รวม 11,327,553 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ที
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ ค่าทําเนียม
ต่าง ๆ ค่าจดทะเบียน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืนๆ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 11,207,553 บาท
1.ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน   2,204,000  บาท  
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สําหรับจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชันประถมศึกษาปีที 6(จํานวน
นักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2559) จํานวนนักเรียน 551 คน แยกเป็น
โรงเรียนเทศบาล  1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 125 คน โรงเรียน
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 254 คน โรงเรียนเทศบาล 3(รัฐ
ราษฎร์พัฒนา) จํานวน 172 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200
 วัน ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน   500,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  จํานวน 1,061,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน   688,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)
 2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 60,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น     ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072   ลง
วันที 15 กรกฎาคม 2559)
3.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 50,400 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ต และค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ฯลฯของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง ดังนี
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 9,600 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 9,600 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 9,600 บาท
ระบบ Wireless  Fidelity : Wi-Fi
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 7,200 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  จํานวน 7,200 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 7,200 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 300,000
 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
 ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 100,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 100,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 100,000 บาท (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559)  
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 150,000
  บาท 
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 50,000 บาท
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-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 50,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 50,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)  
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
.จํานวน  174,000  บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 48,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 81,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 45,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)  
7.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน (SBMLD) จํานวน 3,000,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน (SBMLD) เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นในโครงการ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1,000,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1,000,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  
8.ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน  262,753 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง เพือจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  
9.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,900,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
10.ค่าหนังสือเรียนจํานวน 400,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง ดังนี 
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  
11.ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน  300,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
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ค่าอุปกรณ์เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)   
12.ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน  300,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่าเครืองแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)   
13.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน  400,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายเป็น
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559) 
14.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน    45,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าที
พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 15,000 บาท  
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 15,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 15,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)  
15.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  386,400 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง จํานวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐ
ราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 18 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐ
ราษฎร์บํารุง) จํานวน 32 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์
พัฒนา) จํานวน 19 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 280 วัน ดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน  100,800
 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  179,200 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 106,400 บาท
16.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  360,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นใน โครงการ ดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)       
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)      
17.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล1,2,3
      จํานวน 150,000 บาท
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เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน  50,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  50,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  50,000 บาท
18.โครงการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน  โรงเรียนเทศบาล 1,2,3
 จํานวน 35,000 บาท  
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 เช่น วัสดุอุปกรณ์
กีฬา  เหรียญรางวัล วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่และอืน ๆ
 ฯลฯ  ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  10,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  15,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  10,000 บาท
19.โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในโรงเรียน ร.ร.ท.2
 จํานวน   10,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ 
20.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา  จํานวน   45,000    บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ  เช่น ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ 
ค่าวัสดุสํานักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่และ
วัสดุ และอืน ๆ ฯลฯ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  10,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  10,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  10,000  บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน  5,000
 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  5,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน   5,000 บาท
21.โครงการโรงเรียนรักษ์สิงแวดล้อม ท.1,2,3 จํานวน   30,000  บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ ร.ร.เทศบาล 1,2,3 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  และวัสดุ
อุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  5,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  5,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  5,000  บาท
22.โครงการวัดผลประเมินผล โรงเรียน ท.1,2,3 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  60,000  บาท  
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ  ร.ร.เทศบาล 1,2,3
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่า
วัสดุอืน ๆ  ฯลฯ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  15,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  15,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  15,000  บาท
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-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน  5,000
 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  5,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน   5,000 บาท
23.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน  300,000  บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ ร.ร.เทศบาล 1,2,3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 1,2,3 เช่น วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าตอบแทน
วิทยากร และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ทีส่ง
เสริมวิชาการ คือ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด ฯลฯ
 และส่งเสริมทางศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  100,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  100,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  100,000  บาท
24.โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิน ท.1,2,3 จํานวน  15,000 บาท
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ ร.ร.เทศบาล 1,2,3 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณา และเผย
แพร่  และวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ  ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  5,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  5,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  5,000  บาท
25.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1,2,3 จํานวน 30,000  บาท 
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าวัสดุก่อสร้าง   ค่าวัสดุเกษตร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ  ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  10,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  10,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  10,000  บาท
26.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1, 2,3  จํานวน 150,000  บาท                                       
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าวัสดุเกษตร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ  ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)  จํานวน  50,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน  50,000  บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  50,000  บาท
27.โครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน ท.1,2,3 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  90,000 บาท  
เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ ร.ร.เทศบาล 1,2,3
 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา  เหรียญรางวัล วัสดุสํานัก
งาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอืน ๆ ฯลฯ  ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 25,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 25,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 25,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน  5,000
 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  จํานวน  5,000 บาท
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-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน  5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,318,217 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 5,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,198,217 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชันประถม
ศึกษาปีที 6(จํานวนนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2559) จํานวนนัก
เรียน 551 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน จํานวน 260 วัน ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 125 คน โรงเรียน
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 254 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ
ราษฎร์พัฒนา) จํานวน 172 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 1,2,3
 จํานวน 69 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท ต่อคน  จํานวน 280 วัน ดังนี
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน   239,525 บาท 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน    486,715 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)     จํานวน   329,587 บาท
 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที 15 กรกฎาคม 2559)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์ จํานวน 37,145 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 66,036 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 39,209 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ยากําจัด ศัตรู
พืช ปุ๋ย ฯลฯ ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดานเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อไม้แบดมินตัน ฯลฯ ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 1,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

สําหรับเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 500,000 บาท

สําหรับเป็นค่านําประปา
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ
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งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียน
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียน
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด   (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียน
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) ทาสีภายนอกทังหมด มีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,640 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 986,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 986,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 946,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 926,000 บาท

1. ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 81,000 บาท 
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ
ราษฎร์บํารุง) เพือจ่ายให้แก่เด็กนักเรียน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  315,000 บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)   
3. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 100,000 บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559)  
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 100,000 บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
5. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 80,000 บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่าเครืองแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)   
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน   90,000 บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)  
7. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี จํานวน 20,000  บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียน
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นในโครงการ 
8. โครงการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน จํานวน 5,000 บาท
    เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา  เหรียญรางวัล วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่และอืน ๆ ฯลฯ 
9. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในโรงเรียน จํานวน 5,000
  บาท
     เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์
อืน ๆ ฯลฯ 
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10. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,000  บาท
      เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ  โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุ และอืน ๆ ฯลฯ 
11. โครงการวัดผลประเมินผล จํานวน 5,000 บาท
      เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ  โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง)  เช่น วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์  ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าวัสดุอืน ๆ  ฯลฯ 
12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน 50,000 บาท
      เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
วัสดุอุปกรณ์อืนๆ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ทีส่งเสริม
วิชาการ คือ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด ฯลฯ และส่ง
เสริมทางศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ 
13. โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
      เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  และวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ  
14. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000
 บาท
      เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง   ค่า
วัสดุเกษตร  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ  
15. โครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน ท.2 จํานวน 20,000 บาท  
      เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสําหรับจ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง) เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา  เหรียญรางวัล วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และอืน ๆ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 912,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 912,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 312,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น แยกเป็น
1. สําหรับใช้ในการจัดอบรมครูแกนนําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  9,000 บาท
2. สําหรับใช้ในการจัดอบรมเจ้าหน้าทีของ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000
 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น
โครงการจัดงานลูกเสือท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าทําอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการเนืองในวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย พันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กุญแจ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย
.2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อส้อม นําจืด มีด กระติกนําร้อน กระติก
นําแข็ง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ยากําจัด ศัตรู
พืช ปุ๋ย ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาล
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารเอนกประสงค์สวนโนนนา
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,767,410 บาท
งบบุคลากร รวม 1,542,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,542,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,254,936 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ
จํานวน  3 อัตรา ให้กับ ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข นักบริหาร
งานทัวไป และเจ้าพนักงานธูุุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองสาธารณ
สุขฯ จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  และตําแหน่งรองผู้อํานวย
การกองสาธารณสุขฯ จํานวน  1  อัตรา เดือนละ 1,500 บาท    
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํากองสาธารณ
สุขฯ จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 13,044 บาท
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงสุด
ของอันดับสําหรับ

งบดําเนินงาน รวม 224,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,610 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วนซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,610 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบ ฯ    

ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ทีเทศบาล
จัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจด
ทะเบียน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินและจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน 

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่นโต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่างตู้ต่าง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าเทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ(ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว
1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมวัสดุด้วย(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับพิมพ์กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ
 รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 113,260 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 19,260 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET)และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,370,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,470,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,470,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,350,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองสาธารณ
สุขฯ จํานวน  4  อัตรา ตําแหน่ง จพง.สาธารณสุข  พยาบาล น
วก.สาธารณสุข  จพง.ธุรการ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว จํานวน 1  อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 1,782,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วนซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 33,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,536,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 401,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ   ค่า
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ทีเทศบาล
จัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจด
ทะเบียน  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ  เช่น จ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข  ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข  ค่าจ้างเหมาผู้นําออกกําลังกายโดยการเต้น
แอโรบิค  ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชvาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ(แผนฯ  2560 – 2562 หน้า 61 โครงการที  9 )
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ(แผนฯ 2560 – 2562 หน้า 61 โครงการที 10 )
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ (แผนฯ 2560 – 2562 หน้า 60 โครงการที 8 )
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนํานัก
เรียน  แกนนําชุมชน อสม. อสร.และประชาชนทัวไป  เช่น ค่าวัสดุ  ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ  (แผนฯ 2560 – 2562  
หน้า 50 โครงการที  1 )
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 600,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ(แผนฯ 2560 –
 2562 หน้า 60 โครงการที 11 )
โครงการสุขภาพในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประเมินสุขภาพทางกายและ
ชีวิตในเด็ก เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ (แผนฯ 2560–2562 หน้า 59 โครงการที  2 )
โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมนํา จํานวน 90,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็ก
จมนําเช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นใน
โครงการ (แผนฯ 2560 – 2562 หน้า 59 โครงการที  3) 
โครงการอบรมกลุุ่มเสียง จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มเสียงต่อโรคเช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ (แผนฯ 2560 –
 2562 หน้า 60 โครงการที 7) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินและจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน

ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่นโต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ตู้ต่าง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าเทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ(ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว
1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ(ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลง
วันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมวัสดุด้วย(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ปุ๋ยเคมีกําจัด
ยุงและแมลงต่าง ๆ ผ้าพันแผล วัคซีน ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย
.2559)

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ยากําจัด
ศัตรูพืช ปุ๋ย ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับพิมพ์กระดาษต่อเนืองสายเคเบิล เม้าส์ ฯลฯ
 รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET)และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าซือเครืองพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร/ชัวโมง ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตรกําลังเครือง
ยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จํานวน  2  เครือง(ตังตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ปี พ.ศ. 2558)(แผนฯ   2560 – 2562  
หน้า  19  โครงการที 14  )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 723,648 บาท
งบบุคลากร รวม 723,648 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 723,648 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 705,648 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 19,399,456 บาท
งบบุคลากร รวม 4,212,456 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,212,456 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 816,120 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกองช่าง
จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา, นายช่างโยธา, นายช่างช่าง
ไฟฟ้า  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวฝ่ายการโยธา เดือน
ละ 1,500  บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,103,648 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 9 อัตรา แยกเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1,997,640 บาท  เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน  96,600 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,166,688 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,166,688 บาท 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 2,031,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทําการนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการใน
กรณีเร่งด่วน (ตามหนังสือที มท 08008.4/ว1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม  2550)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก และค่ายานพาหนะ  ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ โทรศัพท์   พัดลม  โต๊ะเก้าอีทํางาน  สิงก่อสร้างต่าง ๆ   ฯลฯ    
  

ค่าวัสดุ รวม 1,591,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในกอง
ช่าง เช่น ดินสอ กระดาษ  หมึก ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข  เชือก กาว แฟ้ม นํายาลบกระดาษไข  กระดาษ
ถ่าย แบบพิมพ์เขียว กระดาษถ่ายเอกสาร  แอมโมเนีย เข็มหมุด กระดาษ
ไขเขียนแบบ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สาย
ไฟฟ้า  ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ บาลาท สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  หลอด
ไฟ  ไขควง  ฆ้อน  คีม และอืน ๆ   ทีจําเป็น  ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
สําหรับจ่ายในการจัดซือวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุง
รักษา ถนน สะพาน  ทางเท้าและทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น  ดินลูกรัง  หิน
คลุก  หินย่อย  ดิน  ท่อ ยางแอสฟัลท์ เหล็กต่าง ๆ ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์  สี  ปูนซิเมนต์  ปูนขาว  ทราย  อิฐ  หรือซิเมนต์บล๊
อก กระเบือง  สังกะสี  เหล็กเส้น  ลวดหนาม  เครืองวัดระยะขนาด
เล็ก สว่าน ค้อน คีม แชลง จอบ เสียม สิว ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  และวัสดุอืน ๆ เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เป็นค่า
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์และวัสดุอืน ๆ
  ทีจําเป็น  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอกยางใน สายไมล์  เพลา ตลับลูก
ปืน  นํามันเบรค  หัวเทียน  เบาะ  ฯลฯ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย
.2559)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับ
ยานพาหนะและเครืองจักรกล เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม นํามันจาระบี นํามันเครือง  ฯลฯ
 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เพือใช้ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า
และถนน  เช่น  หมวก  เสือ  ถุงมือ  รองเท้า  กางเกง ฯลฯ  (ตามหนังสือ
ที มท 0307/ว384 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2536)

วัสดุสํารวจ จํานวน 11,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ  เช่น   บันไดอะลูมิเนียม   บันไดไม้ไผ่  ฯลฯ
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือแผงกันจราจร สําหรับงานซ่อมถนน และวัสดุอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะทีใช้เกินตามใบแจ้งหนี
ทีการไฟฟ้าแจ้งมายังเทศบาล  และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้านําพุชุมชนบัว 2, สวน
เฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (สระโนนนา)

งบลงทุน รวม 13,156,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 13,156,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกงอ ถึงทางข้ามรถไฟ (ชุมชนบัว 1 ) จํานวน 2,776,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว
ประมาณ 900.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 1 จากแยกสาธารณะถึง
ถนนเลียงเมือง (ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์)

จํานวน 850,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 335.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,340.00 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนประชาอุทิศจากถนนสาธารณะถึงบ้าน
ประธานชุมชน (ชุมชนแสนสุข)

จํานวน 130,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 130.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ตามแบบปลนเทศบาลกําหนด
โครงการปรับปรุง คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตังแต่บริเวณสี
แยกศาลาชุมชนบ้านเพิมถึงบริเวณถนนบ้านเพิม ซอย 6 (สระวัดร้าง)

จํานวน 1,400,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 659.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน
มิตรภาพ ซอย 1 ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์)

จํานวน 1,500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 6.00 - 9.00 เมตร ยาว
ประมาณ 512.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตังแต่
บริเวณหลังประปา (ชุมชนแสนสุข) ถึงบริเวณถนนสําราญราษฎร์ (ชุมชน
ดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์)

จํานวน 2,500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 - 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 1,245.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 6,500.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สําราญราษฎร์ ซอย 14 ถึงถนนสําราญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง)

จํานวน 1,000,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 515.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตังแต่บริเวณสีแยกโรงเหล้า 
(ชุมชนดอนแต้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์) ถึงบริเวณถนนศรีธานี (ชุมชน
ศาลตาปู่)

จํานวน 3,000,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 7.00 - 22.00 เมตร ยาว
ประมาณ 900.00 เมตร หนาเฉลีย 0.05 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า 7,884.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งานสวนสาธารณะ รวม 1,692,780 บาท
งบบุคลากร รวม 553,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 553,980 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 433,980 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา แยกเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 410,640 บาท เงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้าง จํานวน 14,760 บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,138,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทําการนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการใน
กรณีเร่งด่วน (ตามหนังสือที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีปฏิบัติงานในกองช่าง ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 512,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 492,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ตลอดจนเอกสารทาง
วิชาการ หนังราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้องถิน หนังสือเทศาภิบาล ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ที
เทศบาลจัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจด
ทะเบียน ค่าจ้างเหมาสํารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางาน
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ทําการหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ,โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลสวนสาธารณะสระบัว,สวนสาธารณะ
หนองกลด และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๕ พรรษาสระโนน
นา หรือจ้างเหมาอืน ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ  โทรศัพท์ พัดลม โต๊ะเก้าอีทํางาน สิงก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 582,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายในการจัดซือวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุง
รักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทรัพย์สินอืน ๆ เช่น ดินลูกรัง หินคลุก หิน
ย่อย ดิน ท่อ ยางแอสฟัลท์ เหล็กต่าง ๆ ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซิเมนต์บล๊
อก กระเบือง สังกะสี เหล็กเส้น ลวดหนาม  เครืองวัดระยะขนาด
เล็ก สว่าน ค้อน คีม แชลง จอบ เสียม สิว ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ  และวัสดุอืน ๆ ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เป็นค่า
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์และวัสดุอืน ๆ
 ทีจําเป็น เช่น แบตเตอรี ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามัน
เบรค หัวเทียน  เบาะ ฯลฯ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับ
ยานพาหนะและเครืองจักรกล  เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม นํามันจาระบี นํามันเครือง  ฯลฯ
 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุการเกษตร จํานวน 350,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองช่าง  เช่น การจัดซือปุ๋ย ยากําจัด
ศัตรูพืช พันธุ์พืช และวัสดุการเกษตรอย่างอืน เพือใช้ตกแต่งบํารุงรักษา
ต้นไม้ทีปลูกตามถนนสายต่าง ๆ  สวนสาธารณะและวัสดุอืน ๆ (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว
1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกาย เพือใช้ในการปฏิบัติงานสวน
สาธารณะ เช่น หมวก เสือ ถุงมือ รองเท้า กางเกง ฯลฯ (ตามหนังสือที มท
 0307/ว 384 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์2536)

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ(ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว
1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่านําประปาทีเทศบาลติดตังไว้ทีสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 9,142,852 บาท
งบบุคลากร รวม 4,609,452 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,609,452 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,617,288 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํากองสาธารณสุข
 จํานวน  7  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 25,740 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,690,424 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  23  อัตรา
กองสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเลือนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  และจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว จํานวน  23   อัตรา   กองสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 4,433,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและ
วันหยุดในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

วันทีพิมพ์ : 16/9/2559  11:32:10 หน้า : 40/53



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,306,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,656,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทาง
วิชาการ  ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือ
โครงการต่าง ๆ ทีเทศบาลจัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจดทะเบียน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
หรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ เช่น จ้างเหมาทําความสะอาดชุมชนน่าอยู่
จ้างเหมาแรงงานพนักงานประจํารถขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการ
ทําความสะอาดและดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะบ้านเพิม โนนหมัน
จ้างเหมาบริการดูแลบ่อบําบัดนําเสีย  จ้างเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดสถานทีฝังกลบขยะมูลฝอย  ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจํา
เป็น

โครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพนําบ่อบําบัดนําเสีย จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพนํา
 และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
          (แผนฯ   2560 – 2562  หน้า 77  โครงการที 2  )

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในโครงการ    
(แผนฯ   2560 – 2562  หน้า   25  โครงการที  5  )

โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพือตัวเรา จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพือตัวเรา
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
(แผนฯ   2560 – 2562  หน้า 76  โครงการที 5  )

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําบริโภค จํานวน 20,000 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําบริโภค
  เช่น ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนํา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
 ทีจําเป็นในโครงการ
(แผนฯ   2560 – 2562  หน้า  61  โครงการที  13  )

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําลําเชียงไกร จํานวน 10,000 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพ นําลําเชียง
ไกร  เช่น  ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนํา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในโครงการ
(แผนฯ   2560 – 2562  หน้า  75  โครงการที 4  )
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โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท
  สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูล
ฝอย เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ
(แผนฯ   2560 – 2562  หน้า 78  โครงการที 1   )

โครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียอย่างง่ายในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการนําเสีย
อย่างง่ายในครัวเรือน  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในโครงการ   
(แผนฯ   2560 – 2562  หน้า  77  โครงการที 1  )

โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น  ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
 และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
(แผนฯ   2560  – 2562  หน้า 75  โครงการที 2   )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ –เก้าอีทํางาน เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและ
สิงก่อสร้างอืน ๆ เช่น ประตูหน้าต่าง กระเบืองมุงหลังคา ฯลฯ ทีชํารุด 

ค่าวัสดุ รวม 1,005,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง
ผ้าปูทีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ(ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลง
วันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้  ทินเนอร์
สี แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ(ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมวัสดุด้วย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่นนํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเคมีภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท เคมีกําจัดยุง
และแมลงต่าง ๆ  นํายากําจัดปลวกหรือป้องกันปลวกหรือยุงหรือ
แมลงสาบหรือหนู  ถุงมือแพทย์ ผ้าพันแผล สายยาง หลอดแก้ว เข็มฉีด
ยากระบอกฉีดยา วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย
.2559)

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ให้แก่ชุมชนทัง 13 ชุมชน และอืน ๆ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เพือใช้ในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและ
ถนน เช่น  หมวด เสือ ถุงมือ รองเท้า กางเกง ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27
 มิ.ย.2559)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการฝังกลบขยะ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าขุดบ่อกําจัดขยะ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแต่งขอบ ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 78 โครงการที 2) 

งานบําบัดนําเสีย รวม 1,582,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,582,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,582,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนสําราญราษฎร์ ซอย 7 ทังสองฝัง 
(ชุมชนโนนตาอู่ - โนนระเวียง)

จํานวน 777,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง
เฉลีย 0.40 เมตร ลึกประมาณ 0.60 เมตร ความยาวทังสองข้าง
ประมาณ 350.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอืน ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 90 โครงการที 12) 

วันทีพิมพ์ : 16/9/2559  11:32:10 หน้า : 43/53



โครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ถนนศรีธานีต่อจากของเดิม (ชุมชนศาล
ตาปู่)

จํานวน 805,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน พร้อมบ่อพัก ทังสอง
ข้าง ขนาดกว้างเฉลีย 1.40 - 2.90 เมตร ความยาว
ประมาณ 612.00 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,197.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 89 โครงการที 6)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 745,560 บาท
งบบุคลากร รวม 517,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 475,560 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
งบดําเนินงาน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอการทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ที
เทศบาลจัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจด
ทะเบียน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าวัสดุ รวม 108,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น  แปรง ไม้
กวาด  เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นํา
จืด มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊สฯ
ลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย.2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ให้
แก่ชุมชนทัง 13 ชุมชน และอืนๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย.2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา

วันทีพิมพ์ : 16/9/2559  11:32:10 หน้า : 45/53



ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานหน่วยราชการอืน ๆ 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,586,600 บาท
งบบุคลากร รวม 531,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 531,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 513,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
งบดําเนินงาน รวม 1,055,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,055,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาทีทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียน

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ทีปรึกษาคณะ
กรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 600,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหารทําการนอกเวลา ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่าเครืองขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ
ลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

โครงการพ่อตัวอย่าง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าอาหารทําการนอก
เวลา  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที เครืองขยายเสียง ค่า
จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆทีจําเป็นฯลฯ
โครงการแม่ตัวอย่าง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าอาหารทําการนอก
เวลา  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที เครืองขยายเสียง ค่า
จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น

โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลียงโคเนือตําบลโนนสูง จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารทําการล่วงเวลา ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
จ้างเหมารถ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,030,160 บาท
งบบุคลากร รวม 248,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 248,160 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักสัน
ทนาการ

งบดําเนินงาน รวม 782,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่า
เตรียมสถานที ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าต่าง ๆ เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ เสือ
ผ้า รองเท้า ค่าเบียเลียงนักกีฬา และผู้ควบคุมระหว่างการฝึกซ้อม ค่าเงิน
รางวัล ชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน เบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าเงินรางวัล ชุดนัก
กีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 975,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 975,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าข้าวต้ม โอวัลติน ค่า
มหรสพและการแสดงดนตรี ค่าตกแต่งเวที ค่านําแข็ง นําดืม ค่าสาย
สะพาย ค่าพลุ ตะไล ค่ารางวัลกระทง ค่ารางวัลนางนพมาศ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าข้าวต้ม โอวัลติน ค่า
มหรสพและการแสดงดนตรี ค่าตกแต่งเวที ค่านําแข็ง นําดืม ค่าตกแต่งรถ
นางสงกรานต์ ของขวัญของรางวัลนางสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น

วันทีพิมพ์ : 16/9/2559  11:32:10 หน้า : 47/53



โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าข้าวต้ม โอวัลติน ค่า
ถวายพระ ค่าจัดทําเวที ค่านําแข็ง นําดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ของขวัญ ของรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จํานวน 350,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่ารางวัลต้นเทียน ค่า
รางวัลขบวนแห่ ค่ามหรสพ วงดนตรี ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการหยุดเหล้าเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม ค่านําแข็ง เครืองดืม กาแฟ โอวัลติน ป้ายประชาสัมพันธ์และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,695,848 บาท
งบบุคลากร รวม 1,419,648 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,419,648 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,115,328 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 3 อัตรา แยกเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 785,985 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 28,880 บาท ของผู้อํานวยการกองช่าง,หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง,เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง เดือน
ละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือน
ละ 1,500 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกองช่าง ตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา แยกเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน  232,920 บาท เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 11,400 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 276,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทําการนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือวันหยุดราชการใน
กรณีเร่งด่วน (ตามหนังสือที มท 08008.4/ว1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 26,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีปฎิบัติงานในกอง
ช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีปฏิบัติงานในกองช่างทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้อง
ถิน หนังสือเทศาภิบาล หนังสือพิมพ์ตลอดจนเอกสาร ทางวิชาการ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ทีเทศบาลจัด
ทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจดทะเบียน  ค่า
จ้างเหมาสํารวจออกแบบ   เขียนแบบ  ประมาณราคางานโครงการก่อ
สร้างต่าง  ๆ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทําการหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่ายานพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมและแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอีทํางาน เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น ฯลฯ  และค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้างอืน ๆ
 เช่น ประตู หน้าต่าง กระเบืองมุงหลังคา ฯลฯ ทีชํารุด

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในกอง
ช่าง เช่น ดินสอ กระดาษ หมึก ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เชือก กาว แฟ้ม นํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ถ่าย แบบพิมพ์เขียว กระดาษถ่ายเอกสาร แอมโมเนีย เข็มหมุด  กระดาษ
ไขเขียนแบบ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัวภายในสํานักงานกอง
ช่าง เช่น แปรง ไม้กรวด เข่ง  ผงซักฟอก สบู่ สายยางนํา กระสอบป่าน โซ่
เหล็ก ถังขยะ นํายาดับกลิน ตะกร้าหรือถังหรือถุงพลาสติกใส่เศษของหรือ
ขยะ ตะแกรงปิง ตะหลิว หม้อ โถข้าว เหยือกนํา หลอดดูดพลาสติก ลูก
เหม็น นํายาขัดโลหะ กระชอน กระดาษเช็ดหน้าหรือชําระ กล่องใส่
สบู่ กระบอกฉีดยาฆ่าแมลง ถังเก็บนําดืม  ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย
.2559)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เป็นค่า
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เข็มไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน เบาะ ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป ล้าง
ฟิล์ม แผ่นป้าย หรือแผงติดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึก ข้อมูล (
DISKKETTE FLOPPY DISK, REMOVABLE  DISK) เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเเตอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ อุปกรณ์เพิมเติม เช่น หน่วยความ
จํา (CHIP) แผ่นวงจรอิเลคโทรนิคส์  (CARD)  ฯลฯ  (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิ.ย.2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่า และค่าโทรศัพท์ในราชการกองช่าง  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าเทเล็ท
ซ์  (TELEX) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน๊ต (INTERNET) และค่าสือสารอืน ๆ
 และให้ความหมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
  

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้อง
ถิน  หนังสือเทศาภิบาล หนังสือพิมพ์ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ทีเทศบาลจัด
ทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจดทะเบียน ค่า
จ้างเหมาสํารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานโครงการก่อสร้าง
ต่าง ๆ ของเทศบาล   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการหรือซ่อม
แซมทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอีทํางาน   เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น โต๊ะเก้าอีทํา
งาน สิงก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในกอง
ช่าง เช่น ดินสอ กระดาษ หมึก  ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข เชือก กาว แฟ้ม นํายาลบกระดาษไข กระดาษ
ถ่าย แบบพิมพ์เขียว กระดาษถ่ายเอกสาร  แอมโมเนีย เข็มหมุด กระดาษ
ไขเขียนแบบ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เป็นค่า
อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก   ยางใน  เข็มไมล์  เพลา  ตลับลูก
ปืน   นํามันเบรก หัวเทียน  เบาะ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับ
ยานพาหนะและเครืองจักรกล  เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม นํามันจาระบี นํามันเครือง  ฯลฯ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,133,542 บาท
งบกลาง รวม 18,133,542 บาท
งบกลาง รวม 18,133,542 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 305,003 บาท
สําหรับสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างทัวไปของ
เทศบาลเพือเป็นสวัสดิการ โดยคํานวณอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง
และผู้ประกันตน ในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตังแต่เดือน
มกราคม 2557 เป็นต้นไป จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 305,002.20  บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,767,600 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง 13 ชุมชน ทีมี
อายุ 60 ปีขึนไปเพือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ
สําหรับผู้สูงอายุเป็นรายเดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,112,000 บาท
สําหรับจ่ายให้คนพิการในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง 13 ชุมชน ทีมีบัตร
ประจําตัวคนพิการ เพือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ
สําหรับคนพิการและครอบครัวคนพิการเป็นรายเดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้แก่ครอบ
ครัวของผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นรายเดือน ฯลฯ

สํารองจ่าย จํานวน 1,844,050 บาท
สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉิน และจําเป็นไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ตามระเบียบฯ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 529,043 บาท
1. เงินสบทบโครงการระบบประกันสุขภาพตําบลโนน
สูง จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายเพือการสาธารณสุข ในการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที สมทบ 50% ของจํานวนเงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 
2. ค่าใช้จ่ายค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท
.) จํานวน 129,043 บาท
สําหรับเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อ
บังคับสันนิบาตเทศบาล ข้อ 16 ซึงกําหนดว่า สมาชิกสามัญ ยก
เว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล
เป็นรายปี ตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณราย
รับดังกล่าว  ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์  เพือใช้ในกิจการภายในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะนํา แผงเหล็ก สีทา
ถนน ทินเนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก (ตามหนังสือด่วนมากที มท 0313.4/ว3203 ลง
วันที 4 ตุลาคม 2539 )

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าทําศพ 
สําหรับจ่ายเป็นค่าทําศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลโนนสูงทีเสียชีวิต

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,545,774 บาท
สําหรับสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ตาม
กฎหมาย โดยคํานวณตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับ ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป ยกเว้นพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนตามหนังสือ ที มท 0808.5/ว 43 ลงวันที 23
  กันยายน 2551
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 236,112 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับ
- ให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.) เพิมขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามของจํานวน
บํานาญ และ ช.ค.บ.ทีได้รับในปัจจุบัน เป็นเงินเดือนละ  936
  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 11,232 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 9) พ.ศ. 2547 
- ให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ.   เพิมขึนอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เป็น
เงินเดือนละ 2,211 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 26,532
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิน (ฉบับที 11) พ.ศ. 2549 
- ให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิมขึนอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละสีของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เป็น
เงินเดือนละ 2,477 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 29,724
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 12) พ.ศ. 2551
- ให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิมขึนอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเป็น
เงินเดือนละ 5,768  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 69,216
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 14) พ.ศ. 2554
- ให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ
. เพิมขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละสีของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.ทีได้
รับหรือมีสิทธิได้รับ และผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้
รับ ช.ค.บ. ในอัตราร้อยละสีของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้
รับ เป็นเงินเดือนละ 8,284  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 99,408
 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 16) พ.ศ. 2558

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 723,960 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําผู้ทีเกษียณอายุราชการ และเสีย
ชีวิต
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