
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลหนองคล้า
อําเภอ ท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,622,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,362,698 บาท
งบบุคลากร รวม 6,526,198 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  ให้แก่
  1.ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เป็นเงิน 27,600 บาท/เดือน
  2.ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆละ 15,180 บาท/เดือน
 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 ให้แก่
  1.ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน
  2.ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนฯละ 3,000 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  ให้แก่
  1.ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน
  2.ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนฯละ 3,000 บาท/เดือน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  ให้แก่
  1.ตําแหน่งเลขานุการนายกฯ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 9,660 บาท/เดือน
  2.ตําแหน่งทีปรึกษานายกฯ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 6,900 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  ให้แก่
  1.ตําแหน่งประธานสภาฯ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 15,180 บาท/เดือน
  2.ตําแหน่งรองประธานสภาฯ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 12,420
 บาท/เดือน
  3.ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 9,660 บาท/เดือน
  4.ตําแหน่งสมาชิกสภาฯ จํานวน 9 คนๆละ เป็นเงิน 9,660 บาท/เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,901,558 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,369,034 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งปลัดเทศบาล
  2.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
  3.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4.ตําแหน่งนิติกร
  5.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  6.ตําแหน่งจพง.ธุรการ
  7.ตําแหน่งนักจัดการทะเบียนและบัตร
  8.ตําแหน่งจพง.ทะเบียน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งปลัดเทศบาล เป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน
  2.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 3,500 บาท/เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,123,684 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี
  1.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
  2.ตําแหน่งนักการ  
  3.ตําแหน่งคนงาน  
  4.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จํานวน 2 อัตรา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 304,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ
  2.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ
  2.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

งบดําเนินงาน รวม 2,629,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 231,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการออกข้อสอบ หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัย ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  ให้แก่ คณะกรรมการสภา
เทศบาลทีได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการ เช่น กรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เป็นต้น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 สํานัก
ปลัดเทศบาลมีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งปลัดเทศบาล
  2.ตําแหน่งนิติกร
  3.ตําแหน่งจพง.ทะเบียน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 72,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลและผู้บริหารท้องถิน ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 1,018,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่ากําจัดสิงปฏิกูล , ค่าเช่า
พืนทีเว็ปไซด์อินเตอร์เน็ต(Website) และค่าจ้างเหมาเติมนํายาถังดับ
เพลิง ฯลฯ
  2.ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคล้า จํานวน 1 คน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
  4.ค่าธรรมเนียมต่างๆเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและค่าธรรมเนียมรังวัดทีดิน รวมทังค่าธรรมเนียมอืนๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นต้น หมายเหตุตามหนังสือ ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังงบประมาณได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
เงินทีมีผู้อุทิศให้
  2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นต้น หมายเหตุ เบิกจ่ายตาม
หนังสือ ทีมท 0808.2/ว 252 ลงวันที 22 มกราคม 2553 เรืองมาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อ 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 

ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวัน
ปิยะมหาราช , งานวันจักรี หรืองานวันสําคัญต่างๆทีรัฐบาลกําหนด เป็น
ต้น
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ค่ารับวารสาร จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์ประจําเทศบาล ค่ารับวารสารท้องถินหรือค่า
สังซือสือสิงพิมพ์ต่าง ฯลฯ

โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" จํานวน 12,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ รักนํา รักป่า รักชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์จัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาในเขตพืนทีเทศบาลตําบลหนอง
คล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11
 ข้อ 6

โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิน และสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังในระดับต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้อง
ถิน กรณีทีครบวาระหรือแทนตําแหน่งทีว่างลง พร้อมทังสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังในระดับต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายหน่วยเลือกตัง ค่าป้ายรณรงค์การเลือกตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์
แบบพิมพ์ ค่าบัตรลงคะแนน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือก
ตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 147 ข้อ 30

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 150,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที 26
 ตุลาคม 2560 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว
 3835 ลงวันที 7 กรกฎาคม 2560 เรืองการเตรียมความพร้อมเกียวกับ
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ และหนังสือทีว่าการอําเภอท่า
ใหม่ ที จบ 0418.2/670 ลงวันที 16 มีนาคม 2560 เรืองการเตรียมความ
พร้อมเกียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค สถานที
จัดงาน ณ วัดศรีเมือง ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่  โดยจ่ายเป็น ค่า
เต๊นท์ ค่าผูกผ้า ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10
 ข้อ 1

โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร , วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , วันแม่เห่งชาติ , วันชาติ รวม
ทังการจัดกิจกรรมเพือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเต้นท์ ค่าผูกผ้า ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10
 ข้อ 2

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดวันเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรม
เนืองในวันครบรอบวันเทศบาล เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์บําเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10
 ข้อ 3
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โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทังในระดับชุมชนและในระดับเทศบาล เช่น การจัดประชุม
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน แผนด้านการเกษตร
และแหล่งนํา (LSEP) , การประชุมประชาคมเพิมเติมหรือแก้ไขเปลียน
แปลงแผนพัฒนาท้องถิน เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 6 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิมประสิทธิภาพการทํางานแก่ผู้
บริหารและพนักงานเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานแก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุ
ประสงค์จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลในด้าน
ต่างๆ เช่น ระเบียบพัสดุ การจัดซือจัดจ้างหรือข้อทักท้วงสตง.หรือ
การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทังด้านอืนทีเป็นการเพิม
พูลความรู้ในการทํางานให้แก่พนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 145 ข้อ 24

โครงการอบรมกฎหมายประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกฎหมายประชาชน ให้แก่ คณะผู้
บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชนและ
ประชาชน สถานทีจัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลหนองคล้า โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเอกสารและคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12
 ข้อ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ค่าบํารุงรักษาดูแลระบบทะเบียน ครุภัณฑ์ยานพาหนะของสํานัก
ปลัดเทศบาล และซ่อมแซมสํานักงานเทศบาล ซ่อมแซมอุปกรณ์หอกระจา
ยข่าว ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัด ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กาละมัง แก้วนํา จาน
รอง ถ้วย ชามช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ผ้า
ปู โต๊ะ นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี 
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลือย ขวาน เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ 
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลือน คีมล๊อค 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกูร สาย
ไมค์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช หม้อนํา หัวเทียน ล้อ
แบตเตอรี จานจ่าย ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของสํานักปลัดเทศบาล
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี  นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น สปิงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เม
มโมรีการ์ดแถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุเครืองแต่งกาย มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุกีฬา มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นกหวีด ตาข่าย
กีฬา นาฬิกาจับเวลา นวม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
 - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอิเล็กทรกนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุเครืองดับเพลิง มีรายละเอียดดังนี 
 - ประเภทสินเปลือง  เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุอืน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา – ไฟฟ้า กระสอบทราย ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 670,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 430,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลหนองคล้า ค่า
ไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าสนามกีฬา ค่าไฟฟ้าอาคารดับเพลิงหลังเก่า และ
ค่าไฟฟ้าในกิจการของเทศบาลหนองคล้า เป็นต้น

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เช่น ค่านําประปาของสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองคล้า ค่านําประปาของอาคารสถานีดับเพลิงหลัง
เก่า เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน
เทศบาลหนองคล้า ค่าบริการโทรศัพท์เคลือนทีของปลัดเทศบาลฯ เป็นต้น
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
- เพือเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต ค่าบริการสือสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการเช่าพืนทีอินเตอร์เน็ต ค่า
บริการค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการเกียวกับการใช้บริการค่าสือสาร
อืนๆ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 181,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุนวม จํานวน 22,500 บาท
- เพือจัดซือเก้าอีบุนวม จํานวน 30 ตัว สําหรับไว้ใช้ในการจัดประชุมหรือ
จัดกิจกรรมของเทศบาลฯ เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการ
ตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ข้อ 2 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี   
  1.เก้าอีบุนวมเอนกประสงค์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 440 x 550 x 900 มม
. (กว้าง x ลึก x สูง)
  2.โครงเก้าอีผลิตด้วยเหล็กแป๊ปสีเหลียมดัดโค้งขึนรูป ชุบโครเมียม
  3.ทีนังและพนักพิง ผลิตด้วยไม้ บุด้วยฟองนํา หุ้มด้วยหนังเทียม
  4.โครงขาเหล็กชุบโครเมียม มีเหล็กคาดขา เพือเพิมความแข็งแรง
  5.ทีปลายขามีปุ่มกันกระแทก สามารถซ้อนกันได้ เพือสะดวกในการขน
ย้ายและจัดเก็บ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 192 ข้อ 5

โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว สําหรับไว้ใช้ในการจัด
ประชุมหรือจัดกิจกรรมของเทศบาลฯ เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี   
  1.โต๊ะพับเอนกประสงค์ สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 750 x 1,800 x 700
 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
  2.ด้านหน้าโต๊ะทําจากเหล็ก
  3.หน้าโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ด้านบนปิดด้วยโฟเมก้า
  4.ขาโต๊ะพับเก็บได้ทําจากเหล็ก ชุบโครเมียมอย่างดี
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 191 ข้อ 4
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พัดลมติดผนังแบบโคจร จํานวน 8,500 บาท
- เพือจัดซือพัดลมติดผนังแบบโคจร ขนาด 18 นิว จํานวน 5 ตัว ไว้ติดตัง
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาล เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.ใบพัดแบบ 3 พัด 
  2.ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ มีสายดึงปรับส่ายอิสระ
  3.ตัดไฟอัตโนมัติเมือฟ้าลัดวงจร  
  4.รับประกันมอเตอร์ 5 ปี 
  5.ประหยัดไฟเบอร์ 5 และผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
และสามารถใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 V.AC.50 HZ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 14
 ข้อ 4

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองบันทึกเสียง จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน 1 ตัว ไว้ใช้ในงานกิจการ
สภาเทศบาล , งานประชาสัมพันธ์และงานอืนๆ เป็นการตังงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถ
ยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.สามารถบันทึกหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 16 GB 
  2.มีไมโครโฟนและมีลําโพงในตัว พร้อมหูฟังสามารถฟังเสียงบันทึกได้
ทันที
  3.สามารถกดปุ่มบันทึกได้ทันที แม้ขณะเครืองปิดการใช้งาน
  4.ฟังชัน Stereo  Emphasis บันทึกเสียงสมจริงให้มิติเสียงครบ 360
 องศา
  5.จอแสดงผล LED ให้ความคมชัดในการอ่านข้อมูลทุกสภาพแสง
  6.เวลาการบันทึกสูงสุด MP3 128 Kbps 268 ชม.
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 14
 ข้อ 5

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จํานวน 36,000 บาท
- เพือจัดเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ในการประชุม
หรืออบรมสัมมนาของเทศบาล ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
  2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
  3.ระดับ XGA
  4.ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13
 ข้อ 1
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 15,000 บาท
- เพือจัดซือโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 1
 เครือง  เพือให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการได้รับรู้ข้อมูลข่าว
สาร ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยมี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
  2.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดภาพขันตํา  40 นิว
  3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
  5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และ
ภาพยนตร์
  6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13
 ข้อ 2

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อน - นําเย็น จํานวน 6,900 บาท
- เพือจัดซือเครืองทํานําร้อน – นําเย็น จํานวน 1 เครือง ไว้บริการ
ประชาชนทีมาติดต่องานราชการทีสํานักงานเทศบาล เป็นการตังงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2  โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
นี
  1.สามารถใช้ไฟฟ้าแรงดัน ขนาด 220 โวลด์
  2.สามารถในการทําความร้อนไม่น้อยกว่า 6 ลิตร/ชัวโมง
  3.สามารถทําความเย็นไม่น้อยกว่า 4 ลิตร/ชัวโมง
  4.ใช้สารทําความเย็นแบบ R-134 a
  5.มีระบบนิรภัยทีหัวจ่ายนําร้อน
  6.มีรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  7.ถังนําเย็นปัมขึนรูป ปลอดภัยไร้สารตะกัว
  8.ตัวเครืองมีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่ากว้าง 300 มม. สูง 1,000 มม
. ลึก 350 มม.
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 15
 ข้อ 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จํานวน 17,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
สี จํานวน 1 เครือง ราคา 17,000 บาท ตังตามประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและคุณสักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner 
และFax ภายในเครืองเดียวกัน
  2.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
  3.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
  4.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  5.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
  6.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
  7. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
  8.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดํา และ สี) ได้
  9.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
  10.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
  11.สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
  12.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม้น้อยกว่า 99  สําเนา
  13.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ  Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13
 ข้อ 3 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกนํา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

1. โครงการกิจกรรม "ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันวันตะออก"
    - เพืออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอท่าใหม่ เป็นเงิน
งบประมาณ 15,000 บาท ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมตาม "ของดีเมือง
จันท์ วันผลไม้ สีสันวันออก" ตามหนังสือที จบ 0418.2/1798 ลงวันที 12
 กรกฎาคม 2560 เรืองขอส่งโครงการเพือจัดทําเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 181 ข้อ 3
2. โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรําลึกและงานกาชาด
จังหวัดจันทบุรี 
    - เพืออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอท่าใหม่ เป็นเงิน
งบประมาณ 10,000 บาท ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชรําลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2561 ตาม
หนังสือที จบ 0418.2/1798 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 เรืองขอส่ง
โครงการเพือจัดทําเทศบัญญัติและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2561
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 181 ข้อ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,934,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,377,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,377,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,013,900 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
  2.ตําแหน่งนวก.เงินและบัญชี
  3.ตําแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้ (จํานวน 2 อัตรา)
  4.ตําแหน่งจพง.พัสดุ
  5.ตําแหน่งจพง.ธุรการ
  6.ตําแหน่งนวก.พัสดุ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 159,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี
  1.ตําแหน่งจนท.ทะเบียนและทรัพย์สิน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 2,580 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี
  1.ตําแหน่งจนท.ทะเบียนและทรัพย์สิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,560 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,860 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 546,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
เทศบาล เช่น บุคคลทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง หรือ คณะกรรมการอืนๆทีระเบียบและกฎหมายกําหนด
ให้สามารถได้รับค่าตอบแทน ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  กอง
คลังมีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งนวก.เงินและบัญชี
  2.ตําแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้
  3.ตําแหน่งนวก.พัสดุ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 19,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 195,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

จํานวน 130,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้เป็น
ระบบ มีความแม่นยําและเป็นปัจจุบัน โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ในการสํารวจข้อมูลแผนทีภาษีพร้อมลงโปรแกรมแผนทีภาษี , ค่าถ่าย
ระวาง ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 150 ข้อ 37

โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีและรับชําระภาษี จํานวน 5,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีและรับชําระ
ภาษี เพือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารช่วงเวลาการชําระ
ภาษี และเป็นการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามระยะ
เวลา โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12
 ข้อ 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของกองคลัง ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลือน คีมล๊อค 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกูร สาย
ไมค์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช หม้อนํา หัวเทียน ล้อ
แบตเตอรี จานจ่าย ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของกองคลัง
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
 - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอิเล็กทรกนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการส่ง
พัสดุ  ค่าบริการจดหมายทะเบียน ค่าบริการ EMS  เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 11,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
- เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ลินชัก (มอก.) จํานวน 1 ตู้ สําหรับไว้
ใช้ในการจัดเก็บเอกสารของกองคลัง ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี 
  1.เป็นตู้เอกสาร ขนาด 4 ลินชัก มีหูลินชัก
  2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 16
 ข้อ 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
- เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครืองราคา 3,300 บาท ตังตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและคุณสักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
  2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  3.มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
  4.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
มากกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  5.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 221 ข้อ 32

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,874,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,814,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,814,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,425,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1 อัตรา
  2.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) จํานวน 3 อัตรา
  3.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทัวไป) จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 158,820 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1 อัตรา
  2.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) จํานวน 3 อัตรา
  3.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทัวไป) จํานวน 8 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชน เพือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานทีตัง บริเวณ
หน้าทีทําการเทศบาลตําบลหนองคล้าหรือสถานทีอืนทีเหมาะสม โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเต๊นท์ นําดืม ค่าเบียเลียงหรือตอบแทนอปพร.และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11
 ข้อ 5

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชน เพือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที
ตัง บริเวณหน้าทีทําการเทศบาลตําบลหนองคล้าหรือสถานทีอืนทีเหมาะ
สม โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเต๊นท์ นําดืม ค่าเบียเลียงหรือตอบ
แทนอปพร.และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11
 ข้อ 4

โครงการฝึกอบรมทบทวนดับเพลิงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนดับเพลิงและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย ฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงาน
ดับเพลิง ผู้นําชุมชนและอปพร. ประมาณ 50 คน เป็นต้น สถานทีฝึก
อบรม เทศบาลตําบลหนองคล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่านํายาเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 152 ข้อ 2

งานเทศกิจ รวม 287,760 บาท
งบบุคลากร รวม 251,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 251,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,360 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งจพง.เทศกิจ
  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมพิเศษ
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นต้น มีดังนี
  1.ตําแหน่งจพง.เทศกิจ  

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

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 งานเทศ
กิจ สํานักปลัดเทศบาลมีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งจพง.เทศกิจ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,577,760 บาท
งบบุคลากร รวม 869,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 869,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 681,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
  2.ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 กองการ
ศึกษาฯมีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งนวก.ศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ฯลฯ
  2.ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความ
สะอาด อาคารศพด.ทังสองแห่ง จํานวน 1 คน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตําบลหนอง
คล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 123 ข้อ 8

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เป็นการจัดอบรม
นอกสถานทีให้แก่เด็กและเยาวชน เข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมกับทัศนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 106 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ของกองการศึกษาฯ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัด ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กาละมัง แก้วนํา จาน
รอง ถ้วย ชามช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ผ้า
ปู โต๊ะ นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี 
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลือย ขวาน เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ 
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น หูฟัง (Stethoscope) เปลห้ามคนไข้ ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น สําลี ผ้าพันแผล แอลกฮออล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น สปิงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
 - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอิเล็กทรกนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุการศึกษา มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าศพด.วัดทุ่งเบญจา , ค่าไฟฟ้าศพด
.วัดศรีเมือง และค่าไฟฟ้าศพด.เทศบาลตําบลหนองคล้า เป็นต้น
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เช่น ค่านําประปาของศพด
.เทศบาลตําบลหนองคล้า เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ศพด.วัดทุ่ง
เบญจา , ค่าบริการโทรศัพท์ศพด.วัดศรีเมือง และค่าบริการโทรศัพท์ศพด
.เทศบาลตําบลหนองคล้า  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 1,182,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีล้อเลือนแบบมีพนักพิงหลัง จํานวน 1,900 บาท
- เพือจัดซือเก้าอีทํางาน แบบล้อเลือนมีพนักพิงหลัง จํานวน 1 ตัว สําหรับ
ไว้ใช้ใน ศพด.ทต.หนองคล้า เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการ
ตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ข้อ 2 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี  
  1.เก้าอีทํางาน แบบล้อเลือนมีพนักพิงหลัง มีขนาดไม่น้อย
กว่า 500 x 400 x 800 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
  2.โครงเก้าอี เบาะนังและพนักพิงเป็นเหล็กขึนรูปชินเดียว
  3.พนักพิงและเบาะนังเป็นฟองนํา หุ้มด้วยหนังพียูหรือดีกว่า
  4.สามารถปรับระดับความสูง – ตํา ได้
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 242 ข้อ 52

เครืองปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 111,800 บาท
- เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บี
ทียู  จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 55,900 บาท เพือติดตังในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองคล้า ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี 
  1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 48,000 บีทียู
  2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
  3. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  4. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
  5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
  6. การติดตังเครืองปรับอากาศ 
      6.1 แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 243 ข้อ 53
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โต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับไว้ใช้ใน ศพด.ทต.หนอง
คล้า เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2
/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัด
ซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2 โดยมี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่านี 
  1.โต๊ะทํางานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต มีขนาดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 650 x 750 มม. (กว้าง x ยาว x สูง) พร้อมกระจกตัดตาม
ขนาดของหน้าโต๊ะ
  2.มีลินชักกลางทําจากเหล็กแผ่น เลือนเข้าออกด้วยรางลินชักระบบลูกล้อ
พลาสติก พร้อมกุญแจล๊อคไม่น้อยกว่า 1 ชุด
  3.ลินชักข้างและตัวถึงลินชักข้างทําจากเหล็กแผ่น เลือนเข้าออกด้วยราง
ลินชักระบบลูกล้อพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด ในลินชักบนมีถาดใส่
เครืองเขียนทําจากพลาสติกฉีดขึนรูป
  4.ขอบมือจับหน้าลินชักทําจากพลาสติกยึดติดอย่างดีเพือเพิมความแข็ง
แรงและสวยงาม
  5.ขาด้านข้างทําจากเหล็กแผ่น ทีพักเท้าจากเหล็กแผ่นพับขึนรูป บริเวณ
ปลายขามีปุ่มปรับระดับ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 241 ข้อ 51

พัดลมติดผนังแบบโคจร จํานวน 34,000 บาท
- เพือจัดซือพัดลมติดผนังแบบโคจร ขนาด 18 นิว จํานวน 20 ตัว ไว้ติด
ตังภายในอาคาร ศพด.ทต.หนองคล้า เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี  
  1.ใบพัดแบบ 3 พัด 
  2.ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ มีสายดึงปรับส่ายอิสระ
  3.ตัดไฟอัตโนมัติเมือฟ้าลัดวงจร  
  4.รับประกันมอเตอร์ 5 ปี 
  5.ประหยัดไฟเบอร์ 5 และผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
และสามารถใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 V.AC.50 HZ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 17
 ข้อ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
- เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) 
จํานวน 1 เครือง ราคา 4,300 บาท ตังตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและคุณสักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
  3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
   5.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
มากกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  6.สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 248 ข้อ 58 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,025,600 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา จํานวน 51,600 บาท
- เพือปรับปรุงห้องนํา ศพด.วัดทุ่งเบญจา เพือปรับปรุงห้องนําให้ได้
มาตรฐานเหมาะสมกับเด็กเล็ก โดยมีการปรับปรุง เปลียนสุขภัณฑ์ห้องนํา
ให้เหมาะสมกับเด็ก เพิมโถปัสสาวะสําหรับเด็ก  เปลียนประตูห้องนําให้
เหมาะสมกับเด็ก พร้อมทํารางนําฝน ตามแบบประมาณราคา ปร.4
 และ ปร.5 ของเทศบาลตําบลหนองคล้า 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 119 ข้อ 21

โครงการปรับปรุงอาคารศพด.ทต.หนองคล้าพร้อมรางระบายนํา จํานวน 974,000 บาท
- เพือปรับปรุงอาคาร ศพด.ทต.หนองคล้า  เพือให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน โดยปรับปรุงและต่อเติม กันผนังกระจกห้อง
เรียน ปรังปรุงห้องนําทําอ่างล้างหน้าและทีแปรงฟันเด็ก ต่อเติมหลังคา
เชือมระหว่างอาคาร เทพืนพร้อมปูกระเบืองช่องว่างระหว่างอาคารขยาย
พืนทางเดินรอบอาคารพร้อมทํารางระบายนํา ตามแบบประมาณราคา ปร
.4 และ ปร.5 ของเทศบาลตําบลหนองคล้า 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 1 ข้อ 2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,749,467 บาท
งบบุคลากร รวม 1,540,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,540,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 488,040 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งครู
  2.ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 947,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 คน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 104,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 คน

งบดําเนินงาน รวม 2,492,787 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลและผู้บริหารท้องถิน ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง จํานวน 6,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ให้แก่ ศพด
.วัดทุ่งเบญจา และ ศพด.วัดศรีเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ผู้ปกครอง
และเด็กทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสองแห่ง และ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความเห็นพร้อมกับทําความรู้จักครูผู้
ดูแลเด็ก โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 113 ข้อ 6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เพือจัดสภาพห้องเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมทีดีเหมาะสมแก่เด็ก โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 117 ข้อ 16

โครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน จํานวน 4,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง  โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือให้เด็กมีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองขณะเกิดอัคคีภัย
ได้ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านํามัน ค่าอุปกรณ์เคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ข้อ 11

โครงการเยียมบ้านนักเรียน จํานวน 2,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยียมบ้านนักเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดทุ่งเบญจา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
รับทราบปัญหาเด็กนักเรียนพร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครูกับผู้ปกครอง โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 117 ข้อ 17

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทุ่งเบญจา เพือส่งเสริมให้เด็กแสดงความกตัญ ูต่อบุพการี โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ข้อ 14
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โครงการวันไหว้ครู จํานวน 3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่ง
เบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้เด็กแสดงความเคารพต่อ
ครู ระลึกถึงพระคุณครู โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ข้อ 15

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดทุ่งเบญจา) จํานวน 363,000 บาท
- เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทุ่งเบญจา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี
 1. ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา ข้อ
มูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 มีจํานวน 55 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน  เป็นเงินทังสิน  269,500 บาท
  2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560
 มีจํานวน 55 คนๆละ1,700 บาท  เป็นเงินทังสิน 93,500 บาท
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 3 ข้อ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดศรีเมือง) จํานวน 528,000 บาท
- เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี
 1. ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง ข้อ
มูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 มีจํานวน 80 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน  เป็นเงินทังสิน  392,000 บาท
  2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560
 มีจํานวน 80 คนๆละ1,700 บาท  เป็นเงินทังสิน 136,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 3 ข้อ 2

โครงการสรรสร้างความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสรรสร้างความสัมพันธ์ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และครอบครัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสถาบันครอบครัว โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ข้อ 13 

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 2,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 118 ข้อ 20

โครงการหนูน้อยรักการอ่าน จํานวน 4,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพืีอปลูกฝังเด็กนักเรียนให้รักการอ่าน
หนังสือ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าสือนิทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ข้อ 10
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โครงการหนูน้อยสุขภาพดีรักการออกกําลังกาย จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยสุขภาพดีรักการออกกําลังกาย ให้
แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้เด็ก
รักการออกกําลังกายและมีสุขภาพทีดี โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ข้อ 12

ค่าวัสดุ รวม 1,559,787 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,559,787 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี
  1. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560 มีจํานวน 679 คน เป็นเงิน 1,301,100 บาท แยกเป็น
    1.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จํานวน 612 คนๆละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,172,714.40 บาท
    1.2 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา จํานวน 67 คนๆละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 128,385.40 บาท  
  2. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองคล้า ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 มี
จํานวน 135 คน เป็นเงิน 258,687 บาท แยกเป็น
    2.1 ศพด.วัดศรีเมือง จํานวน 80 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 153,296 บาท
    2.2 ศพด.วัดทุ่งเบญจา จํานวน 55 คนๆละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 105,391 บาท 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 2,716,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,716,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,716,000 บาท

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โดยอุดหนุนตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561  มีรายการเงินอุดหนุน ดังนี
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ข้อ
มูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 มีนักเรียนทังหมด 612 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงินทังสิน  2,448,000 บาท 
2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ข้อมูล ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2560 มีนักเรียนทังหมด 67 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงินทังสิน  268,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ข้อ 3,4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,818,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,316,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,316,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 742,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
  2.ตําแหน่งนวก.สุขาภิบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการสาธารณสุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี
  1.ตําแหน่งคนงาน 
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ
  2.ตําแหน่งพนง.ขับรถยนต์
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,060 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยจนท.ธุรการ
  2.ตําแหน่งพนง.ขับรถยนต์
  

งบดําเนินงาน รวม 1,292,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 กอง
สาธารณสุขมีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งผอ.กองสาธารณสุข  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 297,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 

โครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะให้กับชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน เป็นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนก่อนสู่ชุมชน โดย
จ่ายเป็น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 131 ข้อ 5

โครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพือกําจัดวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ แก้
ปัญหาการเกิดนําท่วมตามชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่า
เครืองจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 9 ข้อ 2

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาด (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์จัดเก็บขยะและ
กวาดล้างถนนในชุมชนและทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 9 ข้อ 1 

โครงการหน้าบ้านหน้ามอง จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้านหน้ามอง โดยมีวัตถุประสงค์จัด
กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนและประชาชนร่วมกันแข่งขันประกวด
ถนนสวยและหน้าบ้านสวย ส่งเสริมให้เกิดเภาพลักษณ์ทีดีต่อชุมชน โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายรณรงค์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 130 ข้อ 3
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โครงการอบรมพัฒนาสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาล
ตําบลหนองคล้า

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้าน
อาหารในเขตเทศบาลตําบลหนองคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ จัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลาง
วัน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 8 ข้อ 1

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรืองจุลินทรีย์ช่วยบําบัดนําเสีย จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรืองจุลินทรีย์
ช่วยบําบัดนําเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ จัดอบรมให้ความรู้เรืองจุลินทรีย์ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 133 ข้อ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของกองสาธารณสุข ซ่อมแซมอาคารตลาด
หนองคล้า ซ่อมแซมอาคารตลาดห้วยสะท้อน ซ่อมแซมรางระบายนําตลาด
หนองคล้า ซ่อมแซมรางระบายนําตลาดห้วยสะท้อน ซ่อมแซมหลังคาตลาด
ห้วยสะท้อน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัด ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี 
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลือย ขวาน เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ 
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลือน คีมล๊อค 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกูร สาย
ไมค์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช หม้อนํา หัวเทียน ล้อ
แบตเตอรี จานจ่าย ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของกองสาธารณสุข
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น สปิงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
 - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ 
เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรกนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุอืน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ถังขยะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าตลาดห้วยสะท้อน ค่าไฟฟ้าตลาด
หนองคล้า ค่าไฟฟ้าสถานทีคัดแยกขยะ และค่าไฟฟ้าในความรับผิดชอบ
ของงานสาธารณสุขของเทศบาลหนองคล้า  เป็นต้น

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เช่น ค่านําประปาตลาดห้วย
สะท้อน ค่านําประปาตลาดหนองคล้า ค่านําประปาสถานทีคัดแยกขยะ และ
ค่านําประปาในความรับผิดชอบของงานสาธารณสุขของเทศบาลหนอง
คล้า เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 209,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 209,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
- เพือจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง เพือทดแทน
เครืองเก่าทีชํารุด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
  2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
  3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
  4.พร้อมใบมีด
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 249 ข้อ 59

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพือเป็นการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
หมาและแมวในเขตพืนที โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน ค่าเข็ม
ฉีดยา ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 125 ข้อ 4

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุ
ประสงค์ เป็นการรณรงค์พ่นหมอกควันเพือป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกในเขตพืนที โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่ายาพ่นหมอก
ควัน ค่านํามัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 124 ข้อ 2

โครงการสร้างความเข้มแข็งเพือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งเพือการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์
จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนในพืนทีให้มีความรู้ในการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 124 ข้อ 1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 988,720 บาท
งบบุคลากร รวม 888,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 846,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
  2.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน (จํานวน 2 อัตรา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพือจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุและผู้พิการให้มีความสุขในการดํารงชีวิตและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
สูงอายุและผู้พิการพบปะแลกเปลียนพูดคุยกัน โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ของกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
 - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอิเล็กทรกนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,248,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,703,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,703,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,014,060 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  
  2.ตําแหน่งนายช่างโยธา
  3.ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  4.ตําแหน่งจพง.ธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 594,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
  2.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
  3.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
  2.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
  3.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

งบดําเนินงาน รวม 509,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 กองช่าง
มีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของกองช่าง และสาธารณูปโภคทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน  เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัด ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี 
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลือย ขวาน เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ 
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลือน คีมล๊อค 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกูร สาย
ไมค์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช หม้อนํา หัวเทียน ล้อ
แบตเตอรี จานจ่าย ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของกองช่าง
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส รวม
ถึงการค่านํามันเชือเพลิงของเครืองจักรกลจากการขอรับการสนับสนุน
เครืองจักรกลจากอบจ.จันทบุรีหรือส่วนราชการอืนๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
 - ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวง
จรอิเล็กทรกนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครือง เพือไว้ใช้ตัด
ไม้สองข้างทางทีกีดขวางการจราจรหรืออาจเกิดอันตรายต่อ
ประชาชน เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท
 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2
 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 72.2 cc
  2.ประสิทธิภาพเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 3600 วัตต์ = 5.3 แรงม้า
  3.เครืองยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว
  4.ขนาดโซ่ 3/8” RSC3
  5.แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 25 นิว จํานวน 1 แผ่น
  6.โซ่ ขนาด 25 นิว จํานวน 1 เส้น
  7.ปลายสวมบาร์ 1 อัน
  8.ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท
  9.ชุดอุปกรณ์จํานวน 1 ชุด
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 16
 ข้อ 7

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,423,840 บาท
งบบุคลากร รวม 757,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 757,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 701,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
  2.ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ
  3.ตําแหน่งคนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
  2.ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ
  3.ตําแหน่งคนงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,666,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 2,616,160 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,616,160 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1. ค่าจ้างเหมาบุคคล งบประมาณ 2,216,160 บาท มีรายละเอียดดังนี
     1.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยประจํารถ
ขยะ จํานวน 5 คนๆละ 9,900 บาท เป็นเงิน 594,000 บาท
     1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (ขยะสดในตลาด
ห้วยสะท้อนและตลาดหนองคล้า) จํานวน 2 คนๆละ 9,900 บาท เป็น
เงิน 237,600 บาท
     1.3 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทําความสะอาดกวาดถนนในเขต
เทศบาล จํานวน 6 คนๆละ 9,900 บาท เป็นเงิน 712,800 บาท
     1.4 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตัดหญ้าในเขตเทศบาล จํานวน 5
 คนๆละ 9,900 บาท เป็นเงิน 594,000 บาท
     1.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทําความสะอาดตลาด (ล้างตลาดห้วย
สะท้อนและตลาดหนองคล้า) สัปดาห์ละ 1,620 บาท เป็นเงิน 77,760
 บาท
  2. ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ในราคาอัตราตันละ 320
 บาท ค่ากําจัดขยะทังปีประมาณ 400,000 บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามงประมาณทีตังไว้ ตามข้อ 1 และข้อ 2  สามารถ
ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเป็นจริง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน จํานวน 270,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป้า
หมายจัดอบรมให้แก่ ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นํากลุ่มองค์กร
ต่างๆในชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยมีวัตถุ
ประสงค์ เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนชุมชน การจัดกิจกรรม
ฐาน Walk Rally เพือลดปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสามัคคี
ของผู้นําชุมชน พร้อมทัศนะศึกษาดูงานเรียนรู้นอกสถานที โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 110 ข้อ 3
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเป็นการนําวัตถุดิบใน
ชุมชนมาแปรรูปเพิมมูลค่าให้กับสินค้าและเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 104 ข้อ 2

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของประชาชนในระดับครัวเรือน เพือนํา
ข้อมูลมาเป็นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบ
แทนการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12
 ข้อ 7

โครงการสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาทียังยืน  "ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"

จํานวน 40,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที
ยังยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวัตถุประสงค์เพือจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง พร้อมทังจัดทําแปลงเกษตรสาธิตตัวอย่างตามนโยบายภาครัฐ โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทําแปลงสาธิต และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12
 ข้อ 8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 157,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลหนองคล้า จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบล
หนองคล้า โดยมีวัตถุประสงค์จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความ
สัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลและหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาล และชุมชน
ทัง 5 ชุมชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดสถานทีแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 120 ข้อ 2
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (เปตอง) จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต่านยาเสพติด (เปต
อง) โดยมีวัตถุประสงค์จัดการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด เพือ
เป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาและประชาชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
และเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวให้แก่ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 7 ข้อ 1

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วย
งานอืน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยจ่ายเป็น ค่าชุดกีฬา ค่าฝึกซ้อม ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 120 ข้อ 3

โครงการจัดอบรมเยาวชนเกียวกับด้านการกีฬา จํานวน 17,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมเยาวชนเกียวกับด้านกีฬา โดยมี
วัตถุประสงค์เพือจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในด้านกีฬา กฎกติกาการ
แข่งขันกีฬา เทคนิคการแข่งขัน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 120 ข้อ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนถวายวัดในเขต
เทศบาลตําบลหนองคล้า  โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 108 ข้อ 4

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์
เพือจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตําบลหนอง
คล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 107 ข้อ 2
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูง
อายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพือจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุพร้อมทังจัด
กิจกรรมรดนําขอพรจากผู้สูงอายุ รวมทังการจัดกิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ของเทศบาลตําบลหนองคล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่านําดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 107 ข้อ 3

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 107 ข้อ 1

โครงการจัดงานวันออกพรรษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือสืบสานประเพณีวันออกพรรษา จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 108 ข้อ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 486,000 บาท
งบลงทุน รวม 486,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 486,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เทศบาล 27 ซอย 2 (ชุมชนพานทอง) จํานวน 388,000 บาท
- ก่อสร้างถนนคสล.เทศบาล 27 ซอย 2 (ชุมชนพานทอง) โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิมความปลอดภัยและ
สะดวกแก่ผู้สัญจรทางถนน โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดังนี ก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมถมดินลงไหล่
ทาง และป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
ประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 ของเทศบาลตําบลหนองคล้า 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 71 ข้อ 6

โครงการก่อสร้างราวกันตก (GUARD RALL) บริเวณท่อลอดเหลียมถนน
เทศบาล 25 หลังโรงแรม 99

จํานวน 98,000 บาท

- โครงการก่อสร้างราวกันตก  (GUARD RALL) บริเวณท่อลอดเหลียม
ถนนเทศบาล 25 หลังโรงแรม 99 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเพิมความ
ปลอดภัยของผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดัง
นี ราวกันตกมีความสูงประมาณ 0.40 เมตร ถึง 0.80  เมตร ความยาว
ประมาณ 32 เมตร ตามแบบประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 ของเทศบาล
ตําบลหนองคล้า 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 1 ข้อ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,102,215 บาท
งบกลาง รวม 9,102,215 บาท
งบกลาง รวม 9,102,215 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,843,000 บาท

- เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย วัตถุประสงค์ในการกู้เพือจัด
ซือทีดินและก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคล้า  ตามสัญญา
กู้เงินธนาคารกรุงไทย ลงวันที 21 ตุลาคม 2552  (สินสุดสัญญาปี พ.ศ
.2571) โดยชําระเงินต้นงวดที  9 เป็นเงิน 1,843,000 บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 735,000 บาท
- เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย (ค่าดอกเบียเงินกู้) วัตถุ
ประสงค์ในการกู้เพือจัดซือทีดินและก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองคล้า  ตามสัญญากู้เงินธนาคารกรุงไทย ลงวัน
ที 21 ตุลาคม 2552  (สินสุดสัญญาปี พ.ศ.2571) 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 248,697 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพ
รบ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 โดยมีรายละเอียดดังนี
  1. เงินเดือนของพนักงานจ้างทังหมด 3,581,520 บาท คิดเป็นเงิน
ประกันสังคม ร้อยละ 5%  เป็นเงิน 179,076 บาท
  2. เงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างทังหมด เป็นเงิน 339,780 บาท คิด
เป็นเงินประกันสังคม ร้อยละ 5% เป็นเงิน 16,989 บาท
  3. เงินเดือนของพนักงานจ้าง (ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ทัง
หมด 947,880 บาท คิดเป็นเงินประกันสังคม ร้อยละ 5%  เป็น
เงิน 47,394 บาท
  4. เงินค่าครองชีพของพนักงานจ้าง (ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ทัง
หมด เป็นเงิน 104,760 บาท คิดเป็นเงินประกันสังคม ร้อยละ 5% เป็น
เงิน 5,238 บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,660,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุได้ขึนทะเบียนเมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
 จํานวน 589 คน  คิดเป็นเงินงบประมาณ 4,660,800 บาท 
หมายเหตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 , ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนทีสุด ทีมท 0891.3/ว 2429 ลงวันที 6 ธันวาคม 2554
 เรืองแจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 เพิมเติม
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 111 ข้อ 6
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 835,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ปัจจุบันมีผู้พิการขึนทะเบียน จํานวน 87 คน คิดเป็นเงินงบ
ประมาณ 835,200 บาท หมายเหตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
 (แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 2 พ.ศ.2559)  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ทีมท 0891.3/ว 3609 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรืองแนว
ทางการจ่ายเบียความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2553 (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 111 ข้อ 4

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์ทีรับเบียยังชีพจํานวน 5 ราย และเพือให้เป็นไปตาม
หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 เทศบาลตําบลหนองคล้าจึงตังงบ
ประมาณเพือจ่ายเบียยังชีพไว้จํานวนทังสิน 8 ราย เป็นเงินงบ
ประมาณ 48,000 บาท
หมายเหตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 111 ข้อ 5

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
- เพือไว้ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยใน
เขตพืนทีเทศบาลตําบลหนองคล้า เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็น
ต้น โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,718 บาท
- เพือจ่ายตามข้อผูกพัน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี
  1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองคล้า หลัก
เกณฑ์ข้อมูลประชากร ณ วันที 1 กรกฎาคม 2560 มีจํานวนประชากรทัง
สิน 3,943 คน สปสช.จัดสรรให้คนละ 45 บาท เป็นเงิน 177,435
 บาท เทศบาลหนองคล้าสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% เป็นเงิน 88,718
 บาท 
  2. เงินค่าบํารุงสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยจ่ายเป็น
เงินค่าบํารุงสันติบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันติบาต
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 หมวดที 3 ขัอ 16 กําหนดให้สมาชิกสามัญ
ต้องชําระค่าบํารุงสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีล่วงมาแล้ว (2 ปี) ยกเว้นเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริง ทังนีไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมืนบาท  ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลหนองคล้าต้องจ่ายเงิน
ให้กับสมาคมสันติบาตแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 42,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 500,800 บาท
- เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) หลัก
เกณฑ์วิธีคิด ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 25,050,000 บาท หักเงินอุทิศ
ให้ 10,000 บาท คงเหลือยอดเงิน 25,040,000 บาท เทศบาลสมทบเงิน
ร้อยละ 2% สรุปยอดเงินทีต้องสมทบเป็นเงิน 500,800 บาท
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