
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหนองตาด

อําเภอ เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,224,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,540,140 บาท
งบบุคลากร รวม 7,662,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี ตาม
อัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  โดยตังจ่าย ดังนี
   1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
   2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
ตังไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 695,520  บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 ดังนี
    1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
    2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 120,000 บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ดังนี
    1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
    2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
ตังไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 120,000 บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที
ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 ดังนี
    1. ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา 
    2. ค่าตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา  ตังไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 198,720 บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
เทศบาล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 ดังนี
    1. ค่าตอบแทนประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา 
    2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา 
    3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 10 อัตรา 
ตังไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 1,490,400 บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,037,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,569,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน 12 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 268,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล และค่าตอบแทนพิเศษปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา,รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตรา
ตังไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 9 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา โดยตังจ่ายไว้12เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,315,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 ตังไว้ 12 เดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
"เพือจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเทศบัญญัติต่างๆ
- ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่สิงพิมพ์
- ค่าจัดทําป้ายประกาศ,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายรณรงค์
- ค่าล้าง อัด ขยายภาพ ,ค่าจัดทําป้ายหรือตัวหนังสือในการจัดงานต่างๆ
- ค่าเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ,ค่าจ้างรถขนส่ง
- ค่าธรรมเนียม , ค่าลงทะเบียน และค่าใช้อืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี"

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงานตรวจ
งาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมทีไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้อง
จ่ายเกียวกับการรองรับ 
2.ค่าเลียงรับรอง จ่ายเป็นค่าเครืองดืมและอาหารว่าง เพือใช้ในการเลียง
รับรองสมาชิกสภาในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้า
ร่วมประชุม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกฯ และสมาชิกสภาฯโดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตังท้องถิน และผู้อํานวยการการเลือก
ตังท้องถินคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีประจําหน่วยเลือกตัง คณะ
กรรมการและเจ้าหน้าทีนับคะแนน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย    ค่าแบบ
พิมพ์ ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือทีลต.0302/5852ลว.4พฤษภาคม 2552 ตาม
โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า171)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ    คณะ
ผู้บริหาร,พนักงาน ลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 174)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง เช่นค่าใช้
จ่ายในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561หน้า 174)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา วัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น เครืองพิมพ์ดีด,เครืองอัดสําเนา,เครืองถ่าย
เอกสาร,คอมพิวเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ตู้,โต๊ะ,รถยนต์,รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เทปพันสาย
ไฟ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ด
กระจก นํายาถูพืน ไม้กวาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก,ยางในรถ
ยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่น นํามันดีเซล,นํามันเบนซิล,นํามัน   จาร
บี นํามันเครืองและอืนๆสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง,รถยนต์
บรรทุก   6 ล้อ,รถบรรทุกนํา,รถกู้ชีพ,รถจักรยานยนต์,เครืองตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ สือต่าง ๆ เช่น พู่กัน ขา
ตังกล้อง แถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล หมึกเครือง
พิมพ์,หัวพิมพ์, สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 635,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณอืนๆในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
หนองตาด
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณในระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีแม่ข่ายระบบ
งานสารบัญ ค่าเช่าบริการเว็บไซต์

งบลงทุน รวม 541,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 541,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือโซฟา จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือโซฟา แบบ 3 ทีนัง พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุดเป็นเงินทัง
สิน 5,000 บาท เพือใช้ในสํานักปลัดเทศบาล ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือตาม
ราคาทีเคยซือในท้องถินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์
ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)
โครงการจัดซือตู้ลินชักเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลินซักเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลินชัก พร้อม
กุญแจ 1 ตัว ตังไว้ 4,000 บาท เพือใช้สําหรับงานธุรการ สํานักปลัด
เทศบาล ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือในท้องถินโดย
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการ
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)
โครงการจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 7,400 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตัว ๆ
 ละ 3,700 บาท ตังไว้ 7,400  บาท เพือใช้สําหรับงานธุรการ สํานักปลัด
เทศบาล ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือในท้องถินโดย
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการ
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)
โครงการจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ ขนาด4ฟุต 3 ตัวๆ
ละ3,500 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 10,500 บาท เพือใช้สําหรับงาน
ธุรการ สํานักปลัดเทศบาล ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือในท้อง
ถิน โดยประหยัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือง
และการจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)  
โครงการจัดซือโต๊ะพับหน้าขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซ.ม.ยาว180 ซ.ม
. หนา75 ซ.ม.ราคาตัวละ 2,000 บาท จํานวน 10 ตัว เป็นเงินทัง
สิน 20,000 บาท เพือใช้ในเทศบาล ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือ
ในท้องถินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์
ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 287,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี แบบขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค็บ จํานวน1คัน ตังไว้ 287,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
    1.เป็นกระบะสําเร็จรูป
    2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
    3.เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
    4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
  ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําปี 2558 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 ขอเพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 9) 

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์เครืองสูบนํา จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสูบนํา จํานวน 2 เครือง ตังจ่ายไว้รวม 140,000
 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์ดีเซล สูบนําได้ 1,750
 ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครือง ราคา 45,000 บาท  มีคุณสมบัติดังนี
    1. เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์ดีเซล 
    2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว (100 มิลลิเมตร) 
    3. ปริมาณนําทีสูบได้ไม่น้อยกว่า 1,750 ลิตร/นาที 
    4. ส่งนําได้สูงไม่ตํากว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
    5. อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ ต้องมีครบชุด
พร้อมทีจะใช้งานได้ 
2. ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์ดีเซล สูบนําได้ 3,800
 ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครือง ราคา 95,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี
    1. เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์ดีเซล 
    2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิว (150 มิลลิเมตร) 
    3. ปริมาณนําทีสูบได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร/นาที 
    4. ส่งนําได้สูงไม่ตํากว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
    5. อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ ต้องมี
ครบ  ชุดพร้อมทีจะใช้งานได้ 
   ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ประจําปี 2558
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 167)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 2 เครือง  ราคา
เครืองละ 9,500 บาท  ตังไว้  19,000 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี
   1. เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
   2. เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   4. พร้อมใบมีด
ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณประจําปี 2558  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 166)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน1เครือง ราคา17,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
           1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz หรือ
            2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz
     2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB 
     3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า500GB จํานวน1หน่วย 
    4.มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า12นิว 
    5.มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7.  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) 
และ Bluetooth
    ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2558  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 166)
เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน1เครือง ราคา 16,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน ดังต่อไปนี
    1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
   2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
   3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB  จํานวน  1  หน่วย
   4.มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   6.มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
   7.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว  จํานวน 1 หน่วย
   ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประจําปี 2558 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 166)
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เครืองปรินเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน1เครือง ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
     1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
     2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
     3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
     4. มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
     5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
     6. มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     8. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustomโดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
    ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประจําปี  2558  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561หน้า 166)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ อปท.อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 171)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,157,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,766,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,766,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,586,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 อัตราโดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา และ
หัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 12 เดือน  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542(กอง
คลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 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 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ สิงพิมพ์ ค่ารับ
จ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรืซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครือง
พิมพ์ดีด, คอมพิวเตอร์,เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ไข หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น,ค่าไปรษณีย์ ,ค่าโทรเลข,ค่าธนาณัติ,ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร,ค่าจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบียเลียงผู้ปฏิบัติหน้าที ค่าอาหาร
และเครืองดืม (แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561 หน้า 134 )
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร เช่น  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม เบียเลียง ค่าสถานที ค่าวัสดุ เพือ
จัดฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฎในแผนการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)(แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561 หน้า 134 )
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้นเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้นเทศบาล
ตําบลหนองตาด ปรากฎในแผนการรักษาความสงบภายใน(00120)(แผน
พัฒนา 3 ปี 2559-2561 หน้า 134 )
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที ค่าวัสดุ ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ (แผน
พัฒนา 3 ปี 2559-2561 หน้า 134 )

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 98,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายชุดฝึกอปพร. ประกอบ
ด้วย หมวก เสือ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า พร้อมเครืองหมาย ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 167)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายสูบ-ส่งนําดับเพลิง ข้อต่อสายส่งนําดับเพลิง หัว
ฉีดดับเพลิง,นํายาเคมี และวัสดุอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการ
เมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)
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งบลงทุน รวม 48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์เครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ  จํานวน 2
 เครืองๆ ละ 12,000 บาท ตังไว้ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
     -ระบบ VGF/FM ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง แท่น
ชาร์ท แบตเตอรี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
     ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ประจําปี   2558 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561หน้า 167)

ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ตู้สัญญาณไฟหยุดตรวจ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้สัญญาณไฟหยุดตรวจ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 12,000
 บาท ตังไว้ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 มีไฟสะท้อนแสง ตู้สามเหลียม สืบราคาตามท้องตลาด ซึงเป็นครุภัณฑ์ที
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือ
ตามราคาทีเคยซือในท้องถิน โดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 167)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,571,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,007,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,007,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 780,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 209,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 4 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548

ค่าใช้สอย รวม 413,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 14 คน ๆ ละ 2,000.- บาท (กองการศึกษา) ทังนีจะเบิก
จ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายภาษา
อังกฤษ(English camp) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานเทศบาล,คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ และเยาวชนตําบลหนองตาด ค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ )ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 149)
โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิน เช่น ค่า
พาหนะ ค่าทีพักผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบียเลียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต(แผนพัฒนาสามปี2559-2561หน้า 142)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา วัสดุและครุภัณฑ์ สํานักสํานัก
งาน เพือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้าง
ดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการ
ซ่อมแซม ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ(แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561หน้า 166)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง แผ่นพลาสติก แผ่นพลาสติกอาคิลิก แผงกันห้อง(พาร์ทิชัน)ผ้าม่าน สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ สําหรับใช้ทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน หรือสถานทีอืน ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ วัสดุต่าง ๆ
 เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 165)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,734,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,867,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,656,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสือการเรียนรู้ในกิจกรรม ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่า
อาหารและเครืองดืม ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 143)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่า
วัสดุ ค่าเตรียมสถานทีจัดงาน ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 143)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชุมสภาเด็ก
ตําบลหนองตาด เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะ ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 143)
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก และนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย,ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 144)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,556,800 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้า 142) ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1867 ลงวัน
ที 9 กรกฎาคม 2557
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ค่าวัสดุ รวม 2,210,800 บาท
วัสดุอืน จํานวน 2,210,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานเขตพืนทีการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 142)ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557

งบลงทุน รวม 575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดหาพัดลมติดผนังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการจัดหาพัดลมติดผนังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บัลลังก์ จํานวน10 เครืองๆ ละ 2,500 บาท ตังไว้ 25,000 บาท ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจํา
เป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือในท้องถินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561หน้า 145)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือเครืองกรองนําและเครืองทํานําเย็น จํานวน 50,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังนําพร้อมเครืองกรองนําและเครืองทํานํา
เย็น พร้อมติดตังสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย
   1.1 ตู้ทํานําเย็นต่อตรงท่อประปา 4 หัวก๊อก แบบสแตนเลส ความจุนํา
ในระดับลูกลอย 60 ลิตร1 เครือง
   1.2 เครืองกรองนํา 3 ท่อ สแตนเลส ทําด้วยสแตนเลสทังตัว ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเครือง 4 นิว อัตราการกรอง100-200 ลิตร/ ชัวโมง มี
อุปกรณ์สายนําดี 1 ชุด ก๊อกนํา 2 ชุด ทางนําเข้า1/2 นิว1เครือง
    1.3 ถังนําสแตนเลสพร้อมขาตัง ผลิตด้วยสแตนเลสความหนา0.6
 มิลลิเมตร ความจุ 2,500 ลิตร มาตรฐาน มอก.989-2533 1ถัง ราคาไม่
มีในมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ทังนีได้สืบราคาท้องตลาด
และผู้มีอาชีพดังกล่าวนํามาเป็นราคากลางและคุณสมบัติครุภัณฑ์ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท.0808.2/ว1985ลว.22 มิถุนายน 2552
 เพือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีนําดืมอย่างเพียงพอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องนําและทีแปรงฟันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บัลลังก์

จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําและทีเปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านบัลลังก์ เช่น ห้องนํา โถส้วม อ่างล้างหน้า อ่างแปรงฟัน ฯลฯ ตามแบบ
แปลนก่อสร้างกองช่างเทศบาลตําบลหนองตาด ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 144) (กองการศึกษา)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า  144) (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,292,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 3,292,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,292,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด  420,000 บาท แยกเป็น
     1.1โครงการอาหารกลางวัน รวม 400,000 บาท(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)          
     1.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า163)
     1.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า139)
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนากลาง  516,000 บาท แยกเป็น
     2.1โครงการอาหารกลางวัน รวม 496,000 บาท(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)                  
     2.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า163)
     2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า139)
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านมาบสมอ  440,000 บาท แยกเป็น
     3.1โครงการอาหารกลางวัน รวม 420,000บาท (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)                  
     3.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท (แผนพัฒนา3ปี 2559-2561หน้า163)
     3.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า139)
4.อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 504,000 บาท แยกเป็น
     4.1โครงการอาหารกลางวัน รวม  484,000  บาท (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)                   
     4.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า163)
    4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า139)
5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตราด 308,000บาท แยกเป็น
     5.1โครงการอาหารกลางวัน รวม 288,000บาท (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)                   
     5.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า163)
     5.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า139)
6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําโรงโนนเค็ง  540,000 บาท แยกเป็น
     6.1โครงการอาหารกลางวัน รวม  520,000 บาท (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)                   
     6.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนา3ปี 2559-2561หน้า163)
     6.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า139)
7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  564,000 บาท แยกเป็น
     7.1โครงการอาหารกลางวัน รวม 544,000  บาท (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 142)                 
     7.2โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนา3ปี 2559-2561หน้า 164)
     7.3 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า140)ตามแนวทางหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1867 ลงวันที 9
 กรกฎาคม 2557
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 20,000บาท แยกเป็น
    1.1โครงการสนันสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง15,000บาท(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561หน้า 164)
    1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 5,000
 บาท (แผนพัฒนา3 ปี 2559-2561หน้า140)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,191,060 บาท
งบบุคลากร รวม 909,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 909,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 849,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองสาธารณ
สุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 249,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายนํา จ้างเหมา
กําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมากําจัดมูลฝอย ค่าวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่า
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าเช่าครุภัณฑ์ ค่าแปลเอกสาร ค่าอัด
ภาพ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองปรินเตอร์ ทีชํารุดให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ต่อ
ไป ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไข หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน1เครือง ราคา 17,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) 
จํานวน1หน่วย โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
            1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ L2 Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz หรือ
            2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz
     2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB 
     3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า500GB จํานวน1หน่วย 
    4.มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า12นิว 
    5.มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7.  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) 
และ Bluetooth
    ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2558  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 166)
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ค่าเครืองปรินเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครือง  ราคา  16,000 บาท  คุณลักษณะ
พืนฐานดังต่อไปนี
    1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
    2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
    3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
    4.มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
    5.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    6.มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    8.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustomโดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
    ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประจําปี  2558  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561หน้า 166)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องก้นโรคเอดส์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสือ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.พ.ศ.2549 (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 156)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกทีมียุงและแมลงเป็นพาหะนํา
โรค

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสือ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือประชา
สัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549 (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 155)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสือ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือประชา
สัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549 (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 155)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสือ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม สิงพิมพ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2549(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561หน้า156)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส(ฉีหนู) จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ทางสือ
ต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549 (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 156)

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 165,000 บาท
เพืออุดหนุนโครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
เป็นค่าดําเนินงานของ อสม. ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 7,500 บาท จํานวน 22 ชุมชน (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 153)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,237,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,040,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,040,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 770,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา โดยตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน        พ
.ศ.2542(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 189,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 59,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร สิงพิมพ์ ป้าย
ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีสามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน พนักงาน
จ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติราชการเพือ
ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา วัสดุและครุภัณฑ์สํานักงาน เพือให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการ
หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม
โดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของเอง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม แบบ
พิมพ์ หมึก น้าดืม ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไข หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน
ทึบ ขนาด 4 ฟุต 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท ตังไว้ 7,000 บาท เพือใช้ัในกอง
สวัสดิการสังคม ซึงเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือในท้องถินโดย
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการ
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 37,000 บาท
งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน1เครือง ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) 
จํานวน1หน่วย  โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
            1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ L2 Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz หรือ
            2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz
     2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB 
     3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า500GB จํานวน1หน่วย 
    4.มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า12นิว 
    5.มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7.  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) 
และ Bluetooth
    ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2558  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 166)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้
เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561 หน้า 171 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
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

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียวกับการ
รักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่มูลฝอย ทีตักมูลฝอย ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ทอ
ผ้าไหม,ทอเสือกก,ทําดอกไม้จันทน์ โดยมีประชาชนเขตเทศบาลตําบล
หนองตาด ทีเข้ารับการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการ
สังคม(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 141)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันผู้สูง
อายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 137)
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์ในชุมชน,อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน ฯลฯ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 152)
โครงการส่งเสริมการจัดทําประชาคม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทําประชาคมหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตําบลหนองตาด ทัง22หมู่บ้านเพือจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสถานที วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักปลัดเทศบาล (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า151)
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โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนของหมู่
บ้าน ทัง 22 หมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสถานที วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 151)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย  เช่น ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะ,การแปรรูป
ขยะ ฯลฯ เพือจ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในความรับผิด
ชอบของกองสาธารณสุขฯ(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 154)
โครงการสร้างเครือข่ายตําบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเครือข่ายตําบลโปร่งใสหัวใจ
คุณธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าจัดสถาน
ที ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักปลัดเทศบาล (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 174)
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ  ทีเข้ารับ
การอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุ ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561 หน้า 138)
โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของคนและความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของ กอง
สาธารณสุขฯ(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 154)
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม.ประจําหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานอสม.ประจําหมู่
บ้าน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของ
ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ (แผนพัฒนาสาม
ปี2559-2561 หน้า 155)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
1.อุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการเพิม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองบุรี
รัมย์(ศป.ปส.อ.เมืองบุรีรัมย์)ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 171)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
    1.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล จํานวน 20,000 บาท ตาม
โครงการรวมพลังองค์กรสตรีอําเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์
ราชินี ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า172)
    2.อุดหนุนกลุ่มอาชีพของประชาชนตําบลหนองตาด เช่น กลุ่มทอผ้า
ไหม,ผ้าฝ้าย จํานวน 20,000 บาท
    3.กลุ่มสตรีทอเสือกกประยุกต์ จํานวน  20,000 บาท 
ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-
2561หน้า141)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ของเยาวชน,ประชาชน,ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาดและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นทีต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง ตาม
หนังสือที มท 0808.4/ว 2589 ลว 3 สิงหาคม 2557เรือง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนา
สามปี 2559-2561 หน้า 148)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด ตามหนังสือทีมท0808.4/ว2589ลว
3สิงหาคม 2557 เรือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 148)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท
    1.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราชฯลฯโดยจ่ายเป็นค่า
จัดทาซุ้มเฉลิม พระเกียรติ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าจัดซือผ้าแพร
ผ้าริว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน ค่าพานพุ่ม พวงมาลา ค่า
ดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตังไว้จํานวน 30,000
 บาท                 
    2.เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเพณีท้องถิน ต่างๆ เช่น งานทําบุญตักบาตร
วันขึนปีใหม่,วันลอยกระทง ฯลฯ ตังไว้ จํานวน 100,000 บาท (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561หน้า149) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.4/ว3722ลงวันท1ี0 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 11/9/2560  11:05:39 หน้า : 24/36



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
     1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึนภูเขาไฟกระโดง ตังไว้ 10,000 บาท  ยุทธศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี  2559-2561 หน้า 171)
     2.อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ตังไว้ 20,000 บาท ยุทธศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ (แผนพัฒนาสามปี  2559-2561 หน้า 172)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,567,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,743,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,743,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,519,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 181,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจําปี
ให้ จํานวน 1 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว1562ลงวันที15พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2541

วันทีพิมพ์ : 11/9/2560  11:05:39 หน้า : 25/36



ค่าใช้สอย รวม 1,318,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 580,000 บาท
      1.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที และสามารถ
เบิกจ่ายได้ ประเภทรายจ่ายนี ฯลฯ ตังไว้ เป็นเงิน 50,000 บาท
       2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงานค่าวัสดุครุภัณฑ์และรายจ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ตังไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 170)      
       3.เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าตรวจสอบรังวัดที
สาธารณะ ตังไว้ 30,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561หน้า170)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้อง
ถินให้ไปปฏิบัติราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 708,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงหรือซ่อมแซม
ถนนประเภทต่างๆ เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนหิน
คลุก ถนนลูกรัง ถนนดิน ท่อระบายนํา รางระบายนํา งานถมดินที
สาธารณะงานซ่อมแซมอาคารราชการ งานคอนกรีต งานหินคลุก งานหิน
ทราย งานฝีมือทางศิลปะ งานปูนซีเมนต์ งานซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
ไฟฟ้า ฯลฯ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 168)

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือ
พิมพ์ วารสารต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าเช่น หลอดไฟ,สายไฟ,ปลักไฟ,สวิตไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ด
กระจก นํายาถูพืน ไม้กวาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้,ท่อพีวี
ซี,ตะปู,ปูน,อิฐ,หิน,ทราย ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่น นํามันดีเซล,นํามันเบนซิน นํามันจารบี
นํามันเครืองและอืน ๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง,รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ รถ
บรรทุกนํา รถกู้ชีพ รถจักรยานยนต์ และเครืองตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สือต่าง ๆ เช่น จัดทําป้ายไว
นิล ป้ายผ้า กระดาษ พู่กัน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล กระดาษ
ไข หัวพิมพ์หือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 2 เครือง ๆ
 ละ 30,000 บาท ตังไว้ 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
     2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory 
หรือ แบบ Smart Cache Memory
     3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
          1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
          2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
          3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
    4.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
    5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน1 หน่วย
    6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    9. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
     ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสือสาร ประจําปี 2558 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 166)

โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 6,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครืองๆ ละ 3,100
 บาท ตังไว้ 6,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
     1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)      
     2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสือสาร ประจําปี 2558 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 166)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,122,900 บาท
งบลงทุน รวม 4,122,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,122,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคลองรับนําเข้าสระ หมู่ 1 จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดคลองรับนําเข้าสระ หมู่ 1 บ้านหนอง
ตาด ประกอบด้วย จํานวน 2 ขนาด ดังนี
-รูปที 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
-รูปที 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,485 ลูกบาศก์เมตร 
จุดเริมต้นโครงการ บริเวณ ทิศใต้สระนําหนองโสน หมู่ 1 บ้านหนอง
ตาด การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-
2561 ขอเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 7)

โครงการก่อสร้างคลองรับนําเข้าสระ หมู่ 6 จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดคลองรับนําเข้าสระ หมู่ 6 บ้าน
บัลลังก์ ประกอบด้วย จํานวน 3 ขนาด ดังนี
-รูปที 1 ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
-รูปที 2 ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
-รูปที 3 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 19 เมตร ลึก 3 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,976 ลูกบาศก์เมตร 
จุดเริมต้นโครงการ บริเวณ ทิศใต้สระนําบ้านบัลลังก์ หมู่ 6 บ้านบัลลังก์
การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่างของเทศบาลตําบล
หนองตาด ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 ขอเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 7)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร(จุดเริมต้นบ้านนายประนอม ทอง
พิมพ์ ถึงบริเวณบ้านนางสุวลี แก้วกล้า) พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง  ยุทธศาสตร์ บ้าน
เมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 85)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 จํานวน 117,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร(จุดเริมต้นบ้านางสมพร    แท่น
ทอง ถึงบริเวณบ้านนายวิทูนย์ พรมโลก)พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้าน
เมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 116)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 372ตารางเมตร(จุดเริมต้นบ้านนายบุญเรียน สุทธิ
สน ถึงบริเวณบ้านนายธร คะโรรัมย์)พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่า
อยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 87)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร(จุดเริมต้น ป้ายคุ้ม 4 สันติ
สุข ถึง บ้านนายวิษณุ โกติรัมย์) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่า
อยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 89)

โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ที 18 จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว177 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร (จุดเริมต้นบ้านนางสําเนียง เท้า
สิงห์ ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์ กิตติโคต)พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่า
อยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 121)

โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ที 22 จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 176  ตารางเมตร (จุดเริมต้นบ้านนางกอง พรม
หงษ์ ถึงบ้านนายพิลา ขันทํา)พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 129)

โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  35  เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (จุดก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน)พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกอง
ช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661
 หน้า 104)

โครงการขุดสระนําบ้านบัลลังก์น้อย หมู่ 14 (สระคึกฤทธิ) จํานวน 148,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดสระนํา หมู่ 14 บ้านบัลลังก์
น้อย ประกอบด้วย  ดังนี
-ขนาดสระใหม่กว้าง 39.00 เมตร ยาวใหม่ 39.00 เมตร ลึกรวม
ใหม่ 4.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,346 ลูกบาศก์เมตร 
จุดเริมต้นโครงการ บริเวณ บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ 14 
การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่างของเทศบาลตําบล
หนองตาด ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 113)
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โครงการขุดสระนําบ้านบัลลังก์น้อย หมู่ 14 (สระนําหลังเทศบาลตําบล) จํานวน 244,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการขุดลอกสระนําเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ประกอบด้วย  ดังนี
-ขนาดสระใหม่กว้าง 6.00 เมตร ยาวใหม่ 112.00 เมตร ลึกใหม่ 6.00
 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,042 ลูกบาศก์เมตร 
จุดเริมต้นโครงการ บริเวณสระนําเทศบาลตําบลหนองตาด 
การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่างของเทศบาลตําบล
หนองตาด ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 หน้า 113)

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที 10 - บ้านสระขีตุ่น(ช่วงบ้านบัลลังก์
น้อย)

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   - ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1
 เมตร ยาว 900 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 5,400
 ตารางเมตร 
 - ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1
 เมตร ยาว 300 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,800
 ตารางเมตร 
(จุดเริมต้นบริเวณถนนลาดยางบ้านโคกเพชร-บ้านสระขีตุ่น)พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกอง
ช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661
 หน้า 131)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 11 จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร(จุดเริมต้น แยกถนนลาดยาง
ทช 3021ถึงตําบลเขตชุดเห็ด)พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่า
อยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า  107)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 15 จํานวน 91,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร(จุดเริมต้นบ้านนายบุญล้อม บัว
แก้วถึงเขตตําบลกระสัง) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 115 )

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 19 จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร (จุดเริมต้นโครงการแยกถนน
ลาดยางสายบ้านโคกวัด ถึงถนนลาดยางเขตตําบลพระครู) พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกอง
ช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661
 หน้า 123)
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 20 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,440 ตารางเมตร (จุดเริมต้นข้างวัดโคกวัด ถึง
โรงเรียนบ้านมาบสมอ)พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า  125)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  2,670 ตารางเมตร (จุดเริมต้นข้างวัด
บ้าน  นากลางถึงบริเวณถนนลาดยางบ้านมาบสมอ)พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกอง
ช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661
 หน้า 92)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 5 จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
   -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร และหรือรวมพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร (จุดเริมต้น บ้านนางเนียม เสก
รัมย์ ถึง บริเวณบ้านนายสมาน ศรีรุ่ง) พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนกองช่าง ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่า
อยู่ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2661 หน้า 95)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 714,000 บาท
งบบุคลากร รวม 402,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา โดยตังไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (กองการเกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแห่นงผู้อํานวยการกองการเกษตร,หัวหน้า
ฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 12 เดือน (กองการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรือทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 ตังไว้ 12 เดือน (กองการเกษตร)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
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
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพือสร้างรายได้และ
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปู้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที24 สิงหาคม2553 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549(แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 161)
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครืองเขียน
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปู้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ
.2549(แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 161)
โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมุ่งเน้นการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมุ่ง
เน้นการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ.2549(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า164)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครือง
ปรินเตอร์ ฯลฯ ทีชํารุดให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ต่อไป

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเครืองปลูกต่างๆ วัสดุ
เพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมมโมรีชิปโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนืองฯลฯ

งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 7,000 บาท
เพือจัดซือเหล็กบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็น
เงินจํานวน 7,000 บาท เพือใช้ในงานธุรการ กองการเกษตร ซึงเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจํา
เป็นต้องซือตามราคาทีเคยซือในท้องถินโดยประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองและการจัดการ (แผน
พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 167)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน1เครือง ราคา 16,000 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  หรือดี
กว่า  จํานวน 1 หน่วย
     2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
     3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB  จํานวน 1 หน่วย
     4.มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     6.มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
     7.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว  จํานวน 1 หน่วย
   ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประจําปี 2558 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 166)
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โครงการจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network  จํานวน 1 เครือง ราคา16,000 บาท  คุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
    1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
    2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
    3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
    4.มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
    5.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    6.มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    8.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustomโดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
    ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประจําปี  2558  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561หน้า 166)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 484,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 484,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 174,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
    1.1 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาระบบประปา
และจดมาตรวัดนําประปา
    1.2 ค่าจัดทําป้ายประกาศ,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายบอกเขต,ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงาน,ค่าจ้างรถขนส่งฯลฯ
    1.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 24,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที
เกียวข้องกับกิจการประปา เพือให้สามารถใช้งานได้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ท่อนํา,ข้อต่อ,ข้องอ,ก๊อก
นํา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช่ในกิจการประปาของเทศบาลตําบลหนองตาด
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,783,600 บาท
งบกลาง รวม 1,783,600 บาท
งบกลาง รวม 1,783,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตน เพือส่งสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของ  ค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน 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 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 และพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (กองคลัง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ทีมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ อืน ๆ ทีเกียว
ข้อง จํานวน 20 คนๆ 500 บาท/เดือน ตัังไว้ 120,000 บาท ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที
สมควรได้รับความช่วยเหลือ (แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561 หน้า 137) (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 800,000 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 (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561ขอเพิมเติม ฉบับที1 หน้า 8) (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 362,900 บาท
   1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน224,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลหนองตาด โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถินที มท 0891.3/ว1110 ลงวันที 3เมษายน 2550(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า 153)(กองสาธารณสุขฯ)

     2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว2502ลงวันที 20สิงหาคม 2553(กอง
สวัสดิการสังคม)

     3.เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล โดยตังไวัไม่น้อยกว่า ร้อยละ
เศษ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริง ในงบประมาณทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตังไว้ จํานวน 38,900
 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0303.4/ว2787 ลงวันที 18 พฤศจิกายน 2542(แผนพัฒนาสาม
ปี 2559-2561หน้า138)(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 420,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน2557 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวันที 19 กันยายน2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว1264 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม2557 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับของ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตรเงินกู้เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ คิดร้อย
ละ 2 ของประมาณรายรับ(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 11/9/2560  11:05:39 หน้า : 36/36




