
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอ เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 62,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,206,890 บาท
งบบุคลากร รวม 7,350,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนด
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน   (คํานวณจากฐานรายได้จริงปี 2558  ไม่รวมเงินกู้  เงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ดังต่อไปนี
             1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  27,600
 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท
             2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  364,320 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)            

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (คํานวณจาก
ฐานรายได้จริงปี 2558  ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)  
ดังต่อไปนี
           1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ  4,000 บาท  เป็นเงิน  48,000 บาท
          2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีในอัตรา
เดือนละ 3,000 บาท  จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  72,000 บาท
    (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี  ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ.2554 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (คํานวณจาก
ฐานรายได้จริงปี 2558  ไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)  ดังต่อไปนี
            1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ  4,000 บาท  เป็นเงิน  48,000 บาท
            2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  72,000 บาท
    (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (คํานวณจากฐานรายได้จริงปี 2558  ไม่
รวมเงินกู้  เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)    ดังต่อไปนี
1.  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 9,660
.- บาท  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน    115,920.-บาท
2.  เงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  6,900
.-บาท  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  82,800.-บาท        
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน  (คํานวณจากฐานรายได้จริงปี 2558  ไม่รวมเงินกู้  เงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)    ดังต่อไปนี
       1. เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท  เป็นเงิน  182,160 บาท
        2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ 12,420 บาท  เป็นเงิน  149,040 บาท
              3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท  จํานวน  10 อัตรา  เป็นเงิน  1,159,200  บาท
         (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,725,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,477,450 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  12  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่งให้
กับข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้  12  เดือน     (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน    (สํานักปลัดเทศบาล)

              
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักปลัด
เทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 2,450,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,800 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการในคณะกรรมการสามัญคณะ
กรรมการวิสามัญ  และคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองตาด ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 884,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ )  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า (ค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่าติด
ตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า,  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม  ค่า
ธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิมกําลังไฟฟ้า  การ
ขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์)  ค่าติดตังประปา (ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการเพือ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา  รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปาซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา,  ค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์)  ค่า
ติดตังโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตังโทรศัพท์  ยกเว้น ค่าตู้
สาขา  ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครืองโทรศัพท์ภายใน)  ค่าติด
ตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง  (สํานักปลัดเทศบาล)
-  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวม
ทังค่าบริการ ฯลฯ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการ
ประชุม  (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้อง
ถิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตังประจําท้องถิน และ
ผู้อํานวยการการเลือกตัง คณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับ
การจัดการเลือกตัง ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือ ลต 0302/5852 ลงวัน
ที 4 พฤษภาคม 2552 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 49,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ คณะผู้
บริหาร,พนักงาน ลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ฯลฯ แนวทาง
การพัฒนาบุคลากร(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562หน้า 26 ลําดับที 8)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

จํานวน 229,550 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประ
สิทธิ ของ คณะผู้บริหาร,พนักงาน ลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย การอบรม ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562หน้า 26 ลําดับที 4)

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน

จํานวน 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ทีสามารถ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า72 ลําดับที 5 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 206,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   เช่น เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  เครืองเสียง ฯลฯ  ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลหนองตาด  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตลับผง
หมึก แบบพิมพ์  เครืองคิดเลข เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพืน ธงชาติ สมุด
ประวัติข้าราชการ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟ     บาลาสน์  สวิตซ์  สตาร์ทเตอร์  ปลักไฟฟ้า ลําโพง  ไมโครโฟน  ขา
ตังไมโครโฟน  ไฟสปอร์ตไลท์  ฯลฯ     (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  ไม้
กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจานรอง  กระติกนําร้อน  กระติกนํา
แข็ง  ผงซักฟอก นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ   (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถ
ยนต์  แบตเตอรี  นํามันเบรก น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา ฟิล์มกรอง
แสง หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  กรวยจราจร  กระจกโค้งมน ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  นํามันเตา  ก๊าส  นํามันจารบี  ฯลฯ
    (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ขาตังกล้อง เครือง
กรอเทป  พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ฯลฯ
    (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  กระดาษ
ต่อเนือง  สายเคเบิล  เมาส์ แป้นพิมพ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  เมนส์บอร์ด  ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 636,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อาคารสิงปลูกสร้างอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
หนองตาด    (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด  ค่า
โทรศัพท์เคลือนที  ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง  ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า
เครือง  ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย   (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ
สารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น   ฯลฯ
   (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 371,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 371,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือง ราคา 18,000.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังต่อไปนี
(1) หมายถึงเครือง Facsimile หรือ โทรภาพ
(2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
(3) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
(4) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตาม
สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2558
 อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 66 ลําดับที 1(สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 154,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 44,000.-บาท  เป็นเงิน 88,000.-บาท  
2.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 33,000.-บาท  เป็นเงิน 66,000.-บาท  
     โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี
      1. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
      2. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
      3. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
      4. สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได้
      5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์

ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ
. 2558 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 67 ลําดับที 9
 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซือชุดโซฟา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโซฟารับแขกแบบ 3 ทีนัง พร้อมโต๊ะ
กลาง  จํานวน 1 ชุด ราคา 15,000.-บาท  ตังตามราคาในท้องถิน เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 66 ลําดับที 3  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซ.ม. ยาว 180 ซ.ม
. ราคาตัวละ 2,000.-บาท  จํานวน 10 ตัว เป็นเงินทัง
สิน 20,000.-บาท  ตังตามราคาในท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 66 ลําดับที 2  (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองปัมนําอ้ตโนมัติ จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมนํา
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครือง ราคา 14,000.-บาท  ขนาด 400 วัตต์  ระยะ
ส่ง 22 เมตร ปริมาณนํา 65 ลิตร/นาที  ตังตามราคาในท้องถิน เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 68 ลําดับที  16  (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โครงสร้างขนาดใหญ่ๆ เพือปรับปรุงให้
ใช้งานได้และทีสามารถเบิกจ่ายได้ในหมวดนี
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งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท

  1. ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างหรือไม่
ได้มาซึงครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง       ตังจ่ายไว้  15,000.-  บาท            
              เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันกลางทําการสํารวจประเมินความพึง
พอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตําบลหนองตาด (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

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

เพือจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ อปท.อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 25 ลําดับที 3)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,662,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,781,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,781,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,601,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  6  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน   (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลหนองตาด ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการ  ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้   (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ )  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ   (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   เช่น เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่าย
เอกสาร โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ (กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 11/9/2560  11:03:36 หน้า : 9/34



ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์  นําดืม ฯลฯ  (กอง
คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เมาส์ แป้น
พิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เมนส์บอร์ด  ฯลฯ
  (กองคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย (ตังตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ลําดับที 7)(แผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 24 ลําดับที 4) (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 834,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 834,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 794,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น(FR) จํานวน 494,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้น(กู้
ชีพ) ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผน
พัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับที 4) (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผน
พัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับที 1 ) (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ทีสามารถ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับ
ที 5 ) (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ทีสามารถ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับที 2 )
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายสูบส่งนําดับเพลิง ข้อต่อ
สายส่งนําดับเพลิง หัวฉีดนําดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผน
พัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับที 3)(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 2,190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,190,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุกนํา จํานวน 2,190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี  จํานวน  1  คัน เป็น
เงิน 2,190,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี
(1) จุนําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เครืองสูบนําเป็นแรงเหวียงหนีศูนย์
(4) ปัมสูบนําทําด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800
 ลิตรต่อนาที ทีรอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปัมสูบนําได้รับกําลังขับ
เคลือนจากเครืองยนต์ของรถ สามารถสูบส่งนําได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร
ต่อนาที ทีรอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที
(5) ระบบท่อนํา แท่นปืนฉีดนํา/ชุดหัวฉีดนํา
(6) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
    ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ
.2558 อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 67 ลําดับที 8
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,153,500 บาท
งบบุคลากร รวม 872,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 872,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  3  อัตรา ตาม หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน  (กองการศึกษา)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 281,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการ  ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองตาด  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้   (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (กองการศึกษา)

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาท้อง
ถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าทีพักผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบียเลียง ฯลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสาม
ปี2560-2562หน้า 18 ลําดับที 1) (กองการศึกษา)
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โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ฯลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562หน้า 19 ลําดับที 2) (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์สํานักงาน เพือให้สามารถใช้การ
ได้ตามปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม ฯลฯ  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม  แบบพิมพ์
ต่างๆ ธงชาติ นําดืม ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เมาส์ แป้น
พิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เมนส์บอร์ด  ฯลฯ
  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์  (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,820,391 บาท
งบบุคลากร รวม 3,170,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,170,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,550,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานครู
เทศบาล จํานวน  10  อัตรา ตาม หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน (กองการศึกษา)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 553,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด  จํานวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด  เช่น  เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 4,328,051 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 2,266,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 14 คนๆ ละ 2,000.-บาท ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559
 ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

โครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลป
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 18 ลําดับที 2) (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย,ค่า
อาหารและเครืองดืมฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 18 ลําดับที 2) (กองการ
ศึกษา)

โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิงแวดล้อมสําหรับเด็กในตําบล
หนองตาด

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิงแวด
ล้อมสําหรับเด็กในตําบลหนองตาด  เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร
และเครืองดืมฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21 ลําดับที 2) (กองการ
ศึกษา)

โครงการวัยใสใส่ใจทําดี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยใสใส่ใจทําดี เช่น ค่าป้าย,ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 18 ลําดับที 3) (กองการ
ศึกษา)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาพัฒนาขีดความสามารถเด็กไทย
สู่ประชาคมอาเซียน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา
พัฒนาขีดความสามารถเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าป้าย,ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 19 ลําดับที 4) (กองการ
ศึกษา)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชุมสภาเด็ก
ตําบลหนองตาด เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะ ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 18 ลําดับที 4) (กองการ
ศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,768,800 บาท
 1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตังจ่ายไว้  1,313,200.-บาท 
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาดจํานวน  3 ศูนย์  เด็กนักเรียน จํานวน 268 คนๆ
ละ  20 บาท จํานวน 245 วัน  เป็นเงิน 1,313,200.-บาท  (ข้อมูลเด็กนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2559) ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559
 (กองการศึกษา)
   2.ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ตังจ่ายไว้  455,600.-บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 268 คนๆ
ละ 1,700.-บาท เป็นเงิน  455,600.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2559) ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในตําบลหนองตาด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็กและ
เยาวชนในตําบลหนองตาด เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครือง
ดืมฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี   พ.ศ
.2560-2562 หน้า 19 ลําดับที 1) (กองการศึกษา)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าป้าย,ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 18 ลําดับที 4) (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,052,251 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,052,251 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ดังนี
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3
 ศูนย์  เด็กนักเรียน จํานวน 268 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 513,542.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)
  2.โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 7
 แห่ง เด็กนักเรียน จํานวน 803 คนๆละ  7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  เป็นเงิน 1,538,709.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559) ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 (กองการ
ศึกษา)
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งบลงทุน รวม 75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้ไม้วางของสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ชันไม้วางของสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  ขนาด 9 ช่อง ความยาว 1.20 เมตร ความ
กว้าง 1.20 เมตร  จํานวน 10 หลัง  ตังตามราคาในท้องถิน เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 50 ลําดับที  6  (กองการศึกษา)

โครงการจัดซือโต๊ะเก้าอีรับประทานอาหารสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีรับประทานอาหารสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ขนาด ความยาว 80 ซ.ม ความหนา 1.20 ซ.ม. ความ
กว้าง 54 ซ.ม. พร้อมเก้าอีนัง จํานวน 10 ชุด  ตังตามราคาในท้อง
ถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) หน้า 50 ลําดับที  5  (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,247,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,247,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,247,000 บาท

 อุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ.
      1. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ
. ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 7 แห่ง  เด็กนักเรียน
จํานวน 803 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 3,212,000
.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559) ตามแนวทางหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507
 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  

      2. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สาร
เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลหนองตาด ระดับประถม
ศึกษา จํานวน 7 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000  บาท (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 16-17) (กองการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลหนองตาด ระดับมัธยม
ศึกษา จํานวน 1 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000  บาท (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 17) (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,253,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,022,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,022,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 962,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  3  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน   (กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 231,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ทีได้รับ
คําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองตาด  ซึงเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้  (กองสาธารณสุขฯ)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายนํา จ้างเหมา
กําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมากําจัดมูลฝอย ค่าวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่า
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าเช่าครุภัณฑ์ ค่าแปลเอกสาร ค่าอัด
ภาพ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองปรินเตอร์ ทีชํารุดให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ต่อ
ไป ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม แบบ
พิมพ์ หมึก  ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไข หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องก้นโรคเอดส์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าตอบ
แทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ อปท. (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 22 ลําดับที 4)(กองสาธารณสุขฯ)  

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 265,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของ อปท. (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ลําดับ
ที 1)(กองสาธารณสุขฯ)  

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ลําดับที 2)(กอง
สาธารณสุขฯ)  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 22 ลําดับที 5)(กอง
สาธารณสุขฯ)   
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส(ฉีหนู) จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส(ฉี
หนู) เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของ อปท. (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ลําดับ
ที 3)(กองสาธารณสุขฯ)   

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 165,000 บาท

เพืออุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เป็นค่า
ดําเนินงานของ อสม.ตําบลหนองตาด ทัง 22 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 7,500  บาท เป็นเงิน 165,000  บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 21 ลําดับที 2) (กองสาธารณสุขฯ)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,081,800 บาท
งบบุคลากร รวม 870,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 870,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  4  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  เช่นเงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการ  ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองตาด  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัยพ์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่าย
เอกสาร โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นํา
ดืม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เมาส์ แป้น
พิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เมนส์บอร์ด ฯลฯ
  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ ดังนี
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิว) จํานวน 1 เครือง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ลําดับที 7
) (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้า 24 ลําดับที 4 ) )(กองสวัสดิการ
สังคม)  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลตําบลหนองตาด ฯลฯ (กองการศึกษา)

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

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้
เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 หน้า 25 ลําดับที 2)(กอง
สวัสดิการสังคมฯ)  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,344,730 บาท
งบบุคลากร รวม 1,521,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,521,730 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,269,330 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  5  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน  (กองช่าง) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับลูกจ้าง
ประจํา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,823,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 1,245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 580,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และรายจ่ายอืนที
เกียวข้อง  ตังจ่ายไว้เป็นเงิน  500,000.-บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่ารังวัดทีสาธารณะประโยชน์ ค่าตรวจสอบ
อืนๆ เป็นต้น  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที และ
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายไว้เป็นเงิน 80,000
.-บาท  (กองช่าง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เข่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 615,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน
ลูกรัง ถนนดิน ท่อระบายนํา รางระบายนํา งานคอนกรีต งานหินคลุก งาน
หินทราย งานฝีมือทางศิลปะ งานปูนซีเมนต์  งานซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หอกระจายข่าว ศูนย์ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์และทรัพย์สิน
อืน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 428,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ นํา
ดืม ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  ไม้
กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา จานรอง  กระติกนําร้อน  กระติกนํา
แข็ง  ผงซักฟอก นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ   (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอยสําเร็จรุป
 ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมต่าง ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  (กอง
ช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล  เมาส์ แป้น
พิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เมนส์บอร์ด  ฯลฯ
  (กองช่าง)   

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,913,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,913,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,913,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพตําบลหนองตาด ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 10.5 เมตร รวมพืนทีในการดําเนินงาน 63 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนก่อสร้าง
เทศบาลตําบลหนองตาด (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับ
ที 6)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 13 จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า10 ลําดับ 70
) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 14 จํานวน 493,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 10 ลําดับ
ที 74)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 16 จํานวน 414,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า11ลําดับ 85
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 17 จํานวน 414,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 12 ลําดับ
ที 87)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 20 จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า13 ลําดับ106
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 21 จํานวน 513,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า14 ลําดับ111
)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 4 จํานวน 241,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 5 ลําดับ 20
) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 5 จํานวน 446,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 6 ลําดับ24
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 6 จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 6 ลําดับที 30)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 8 จํานวน 472,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
   -ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
   -ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
 พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อ
สร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 7 ลําดับที 42)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จํานวน 206,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 4 ลําดับที 3
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 13 ลําดับที 98)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 4 ลําดับที 6
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 10 จํานวน 307,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลีย 0.60
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว 800 เมตร หนา
เฉลีย 0.10เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 8 ลําดับที 52)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 จํานวน 930,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ก่อสร้างปรับปรุงระบบ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 7 ลําดับที 34)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 11 จํานวน 221,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝา
ปิด พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
ก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 9 ลําดับที 55)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 22 จํานวน 143,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมฝา
ปิด พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
ก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 14 ลําดับที 114)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ 12 จํานวน 308,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และหรือ
รวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 9 ลําดับที 65
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ 18 จํานวน 226,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และหรือ
รวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 12 ลําดับ
ที 96)(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 3 จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อม
ติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 5
 ลําดับที 14)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 4 จํานวน 206,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,440 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 5 ลําดับที 21)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 9 จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 8 ลําดับที 49)(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครือง
พ่น หมอกควัน ฯลฯ ทีชํารุดให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ต่อไป (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียวกับการ
รักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่มูลฝอย ทีตักมูลฝอย ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 499,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 439,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 439,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้
ติดยาเสพติด ประจําปี 2560 ตังจ่ายไว้ 39,000 บาท(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันผู้สูง
อายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 15 ลําดับที 1)
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โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในชุมชน,อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)(แผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ลําดับที 1)

โครงการส่งเสริมการจัดทําประชาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทําประชาคมหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตําบลหนองตาด ทัง 22 หมู่บ้านเพือจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสถานที วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ลําดับที 1 )

โครงการส่งเสริมการบําบัดนําเสียในสถานประกอบการและครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการบําบัดนําเสียในสถาน
ประกอบการและครัวเรือน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสถานที วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 21 ลําดับที 1)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะ,การ
แปรรูปขยะ เพือจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณ
สุขฯ) (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ลําดับที 1)

โครงการสร้างเครือข่ายตําบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเครือข่ายตําบลโปร่งใสหัวใจ
คุณธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าจัดสถาน
ที ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562หน้า 26 ลําดับที 3)

โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ  ทีเข้ารับ
การอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน(กองสวัสดิการสังคม)(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 16 ลําดับที 2)

โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริม
สุขภาพ (กองสาธารณสุข)(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ลําดับ
ที 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.อุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการเพิม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองบุรี
รัมย์(ศป.ปส.อ.เมืองบุรีรัมย์) (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 26 ลําดับที 5)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล จํานวน 30,000 บาท ตาม
โครงการรวมพลังองค์กรสตรีอําเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์
ราชินี ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 26 ลําดับที 6)(กองสวัสดิการสังคม)
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 19 ลําดับที2)(กอง
การศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนประชาชน
กีฬาประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ กีฬาไทคัพ กีฬาสันนิบาต และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 19 ลําดับที1)(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาวันสําคัญทางศาสนา รัฐพิธีงาน
สําคัญต่าง ๆ ทางราชการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20 ลําดับที 3 ) (กองการ
ศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 20 ลําดับที 2 )(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการจัด
งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนาเมืองแปะ)ตัง
ไว้ 10,000 บาท ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ (แผน
พัฒนาสามปี  2560-2562 หน้า 25 ลําดับที 4)(กองการศึกษา)

2.อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานประเพณี
ขึนเขาพนมรุ้ง ตังไว้ 20,000 บาท ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี  2560-2562 หน้า 26 ลําดับที 7)
(กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 928,000 บาท
งบบุคลากร รวม 571,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 571,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 511,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  2  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน  (กองการเกษตร)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ทีได้รับ
คําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองตาด  ซึงเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้  (กองการเกษตร) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองการเกษตร)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (กองการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ สิงพิมพ์ ค่ารับ
จ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม  ฯลฯ (กองการเกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 (กองการเกษตร)

โครงการปรับปรุงดินเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงดินเพือเพ่ิมผลผลิตทางการ
เกษตร โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562หน้า 23 ลําดับที 5)(กองการเกษตร)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพือสร้างรายได้และ
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปู้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.(แผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 23 ลําดับที 1)(กองการเกษตร)

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมุ่งเน้นการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมุ่ง
เน้นการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. (แผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562หน้า 23 ลําดับที 1)(กองการเกษตร)

โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือการพัฒนาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
เพือการพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. (แผน
พัฒนาสามปี 2560-2562หน้า 25 ลําดับที 2)(กองการเกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
แฟ้ม  ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ (กองการ
เกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเครืองปลูกต่างๆ วัสดุ
เพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (กองการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมมโมรีชิ
ปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง ฯลฯ (กองการเกษตร)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

   1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษา
ระบบประปา และจดมาตรวัดนําประปา
   2. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่า
จัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายบอกเขต ค่าจ้างแรงงาน ค่า
จ้างรถขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําฯลฯ
   3. เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า(ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์) และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินทีเกียว
ข้องกับกิจการประปา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ข้อต่อ ข้องอ ก๊อกนํา ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา  ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สาร
ส้ม ฯลฯ  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ทีใช้ในกิจการประปาของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด (กองช่าง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,551,889 บาท
งบกลาง รวม 18,551,889 บาท
งบกลาง รวม 18,551,889 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตน เพือส่งสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของ ค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก
.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22มกราคม 2557,หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที10กรกฎาคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 (กองคลัง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,911,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
หนองตาด จํานวน 1,494 คน ทีมีสิทธิได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 16 ลําดับที 2) (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,857,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
ตาด จํานวน 506 คน ทีมีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2559 และมติ ครม. เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2559  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 16 ลําดับที 2) (กองสวัสดิการ
สังคม) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
ตาด  ทีมีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และระเบียบอืนทีเกียวข้อง จํานวน 20 คนๆละ 500.-บาท เป็น
เงิน 120,000.-บาท  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 16 ลําดับที 2) (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 790,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ(อุทกภัย อัคคีภัย
วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวฯลฯ)หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือ
จากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ หรือเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชนหรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ทีมท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27มิถุนายน 2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 343,520 บาท
1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตําบล
หนองตาด ตัังจ่ายไว้ 207,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถินที มท 0891.3/ว1110 ลงวันที 4 มกราคม 2553 (กองสาธารณสุขฯ)

2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.4/ว2502ลงวันที 20สิงหาคม 2553(กองสวัสดิการสังคม)

     3.เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ตังจ่ายไว้จํานวน 36,520
 บาท โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของงบประมาณรายรับ
จริงของปีทีผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม(งบประมาณรายรับจริงปี 2558 เป็นเงิน 21,909,843.26 บาท)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 4,569 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสําหรับเป็นเงินช่วยค่าทําศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานจ้างเสียชีวิต ตามอัตราทีระเบียบ
กําหนด

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 445,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ประจําปี 2560โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับปี 2560 โดยไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงิน
บริจาค และเงินอุดหนุนทุกประเภท(ประมาณการรายรับ
ปี 2560 = 22,750,000 คิด 2% = 445,000  บาท) ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน2557 และหนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.5/ว 35 ลงวันที 19 กันยายน2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.5/ว1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม2557 (กอง
คลัง)
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