
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหนองคล้า

อําเภอ ท่าใหม่   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,654,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,244,610 บาท
งบบุคลากร รวม 7,473,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่าย     ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที2)  พ.ศ.2557 ให้แก่
1.ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เป็นเงิน 27,600  บาท/เดือน
2.ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,180 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 ให้แก่
1.ตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เป็นเงิน  4,000  บาท/เดือน
2.ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงิน  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
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 คน ๆ ละ 3,000 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงิน  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
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 ๆ ละ 6,900 บาท/เดือน
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
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 ๆ ละ 12,420 บาท/เดือน
3.ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ จํานวน 1 คน เป็นเงิน 9,660 บาท/เดือน
4.ตําแหน่งสมาชิกสภาฯ จํานวน 9 คน ๆ ละ 9,600 บาท/เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,849,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,065,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับต้น
2. ตําแหน่งปลัดเทศบาล  ระดับกลาง
3. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
4. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. ตําแหน่งนิติกร
6. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
8. ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
9. ตําแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานเทศบาล
   1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับกลาง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 174,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
   1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับต้น เป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน
   2. ตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับกลาง  เป็นเงิน 7,000 บาท/เดือน
   3. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 3,500 บาท/เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,204,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี
   1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
   2. ตําแหน่งนักการ
   3. ตําแหน่งคนงาน
   4. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (จํานวน 2 อัตรา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,480 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง มีดังนี
   1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   2. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
   1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งบดําเนินงาน รวม 2,235,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการออกข้อสอบ หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัย ฯลฯ
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ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่าย      ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 ให้แก่คณะกรรมการสภา
เทศบาลทีได้รับแต่งตังให้เป็นกรรมการ เช่น กรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ให้แก่พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 95,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา พนักงาน
เทศบาลและผู้บริหารท้องถิน ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 846,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
   1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่ากําจัดสิงปฏิกูล , ค่าเช่า
พืนทีเว๊ปไซด์อินเตอร์เน็ต (Website) และค่าจ้างเหมาเติมนํายาถังดับ
เพลิง ฯลฯ
   2. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองคล้า จํานวน 2 คน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559  เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ 
   4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาและค่าธรรมเนียมรังวัดทีดิน รวมทังค่าธรรมเนียมอืน ๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ มีรายละเอียดดังนี
   1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นต้น หมายเหตุตามหนังสือที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตังงบประมาณได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วง
มาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที
มีผู้อุทิศให้
   2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นต้น หมายเหตุ เบิกจ่าย
ตามหนังสือ มท 0808.2/ว252 ลงวันที 22 มกราคม 2553 เรือง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อ 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3)        พ.ศ.2559 เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือ
สัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าเช่า ทีพัก ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวัน
ปิยะมหาราช , งานวันจักรี หรืองานวันสําคัญต่าง ๆ ทีรัฐบาลกําหนด เป็น
ต้น
ค่ารับวารสาร จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์ประจําเทศบาล ค่ารับวารสารท้องถินหรือค่า
สังซือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
โครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ รักนํา รักป่า รักชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์จัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาในเขตพืนทีเทศบาลตําบลหนอง
คล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559   ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิมเติมครังที 1 หน้า 11 ข้อ 6
โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิน และสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาและผู้บริหารท้อง
ถิน กรณีทีครบวาระหรือแทนตําแหน่งทีว่างลง พร้อมทังสนับสนุนการ
จัดการ  เลือกตังในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายหน่วยเลือกตัง ค่าป้ายรณรงค์การเลือกตัง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์แบบพิมพ์   ค่าบัตรลงคะแนน ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
จัดการเลือกตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรม    ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147 ข้อ 30
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โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร , วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , วันแม่แห่งชาติ , วันชาติ รวม
ทังการจัดกิจกรรมเพือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเต้นท์ ค่าผูกผ้า ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.  2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 1
 หน้า 10 ข้อ 2
โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์จัด
กิจกรรมเนืองในวันครบรองวันเทศบาล เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์บําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 1 หน้า 10 ข้อ 3
โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทังในระดับชุมชนและในระดับเทศบาล เช่น การจัดประชุม
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน แผนด้านการเกษตร
และแหล่งนํา (LSEP) , การประชุมประชาคมเพิมเติมหรือแก้ไขเปลียน
แปลงแผนพัฒนาท้องถิน เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท0891.4/ว 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 1 หน้า 6
     ข้อ 1
โครงการส่งเสริมความรู้และเพิมประสิทธิภาพการทํางานแก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหนอง
คล้า

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้และเพิมประสิทธิภาพการทํา
งานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในด้านต่าง ๆ
 เช่น ระเบียบพัสดุ      การจัดซือจัดจ้างหรือข้อทักท้วง สตง.หรือ
การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทังด้านอืนทีเป็นการเพิม
พูลความรู้ในการทํางานให้แก่พนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร      กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ     เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 144 ข้อ23 และ
แก้ไขเปลียนแปลงครังที 2 หน้า 39 ข้อ 1

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  10:36:00 หน้า : 5/42



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานเกียวกับการจัดระเบียบจราจรใน
ช่วงฤดูผลไม้หลาก

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานเกียวกับการจัด
ระเบียบจราจรในช่วงฤดูผลไม้หลาก เช่น ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจัดทําป้าย
โครงการฯ ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 154 ข้อ 6

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

ค่าวัสดุ รวม 445,370 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลข เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรา
ยาง กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ เแผ่นป้ายชือ นาฬิกาตัง
หรือแขวน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายา
ลบ    คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปรินซ์ คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ฯ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กาละมัง แก้วนํา จานรอง
ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ผ้า
ปูโต๊ะ นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี 
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ
  ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลือย ขวาน เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ทินเนอร์ สี ปุนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,370 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลือน คีมล๊อค สัญญาณ
ไฟ  กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกูร สาย
ไมค์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช หม้อนํา หัว
เทียน ล้อ แบตเตอรี จานจ่าย ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของสํานักปลัดเทศบาล
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าย ก๊าส ฯลฯ

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เม
มโมรีการ์ดแถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การ ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

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

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ
- ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงเป็นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์                แบบฮาร์ดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุเครืองดับเพลิง มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทสินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุอืน มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า กระสอบทราย ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 690,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 430,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลหนอง
คล้า ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าสนามกีฬา ค่าไฟฟ้าอาคารดับเพลิงหลัง
เก่า และค่าไฟฟ้าในกิจการของเทศบาลตําบลหนองคล้า เป็นต้น

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เช่น ค่านําประปาของสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองคล้า ค่านําประปาของอาคารสถานีดับเพลิงหลัง
เก่า เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองคล้า ค่าบริการโทรศัพท์เคลือนทีของปลัด
เทศบาลฯ เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
- เพือเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต ค่าบริการสือสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการเช่าพืนทีอินเตอร์เน็ต ค่า
บริการค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการเกียวกับการใช้บริการค่าสือสาร
อืน ๆ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 309,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 309,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
- เพือจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตัว สําหรับไว้ใช้ในงานสํานัก
งาน เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559  โดยมีคุณสมบัติ ไม่น้อย
กว่านี
 1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 22 ข้อ 7

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา (มอเตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 20,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองสูบนํา (มอเตอร์ไฟฟ้า) จํานวน 1 เครือง ไว้ใช้สําหรับ
สูบนําในสํานักงาน เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559   โดยมี
คุณสมบัติ ไม่น้อยกว่านี
 1. เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
 2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว (100 มิลลิเมตร)
 3. สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
 4. ส่งนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
 5. ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
 6. อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 25 ข้อ 10

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  10:36:00 หน้า : 8/42



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
- เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง ตังตามประกาศกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1. เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank   
       Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi
  3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว - ดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm)
       หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  4. ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5
      ภาพต่อนาที (ipm)
  5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อย
       กว่า 1 ช่อง
  6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2 หน้า    
19-20 ข้อ 5

ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 230,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทุกซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน 1 ซุ้ม โดยมีรายละเอียดดังนี
   1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 4.5 x 7.5 เมตร
   2. กรอบรูปไฟเบอร์กลาสขนาด 3.30 x  5.3 เมตร 
   3. พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพย
       วรางกูร ขนาด 2.4 x 4.0 เมตร
   4. ตราสัญลักษณ์ รัชกาลที 10 ขนาด 1.0 เมตร
   5. พานพุ่มไฟเบอร์กลาสเงิน - ทอง ขนาด 1.1 เมตร
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 10 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์   ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ รถบรรทุกนํา ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 225,000 บาท

1. โครงการกิจกรรม "ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก"
    - เพืออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอท่าใหม่ เป็นเงิน
งบประมาณ  15,000 บาท ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมตาม "ของดีเมือง
จันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 181 ข้อ 3
2. โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรําลึกและงาน
กาชาด  จังหวัดจันทบุรี
    - เพืออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอท่าใหม่ เป็นเงิน
งบประมาณ 10,000 บาท ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชรําลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2562
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 181 ข้อ 2
3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ตามหนังสือ ศป.ปส.อ.ท่า
ใหม่ ด่วนทีสุด ที 0418.4/ว 1842 ลงวันที  26  กรกฎาคม 2561
    - เพือเป็นค่าสนับสนุนโครงการเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562  เป็น
เงิน 200,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  180  ข้อ 1      
 
 
  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,947,342 บาท
งบบุคลากร รวม 2,359,442 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,359,442 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,980,360 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
   1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
   2. ตําแหน่ง นวก.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 171,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี 
   1. ตําแหน่งจนท.ทะเบียนและทรัพย์สิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,502 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
   1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,860 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
 1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  10:36:00 หน้า : 10/42



งบดําเนินงาน รวม 569,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
เทศบาล เช่น บุคคลทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง หรือคณะกรรมการอืน ๆ ทีระเบียบและกฎหมายกําหนด
ให้สามารถได้รับค่าตอบแทน ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ให้แก่พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 กองคลังมีผู้ขอใช้
สิทธิเบิก ดังนี
   1. ตําแหน่งนวก.เงินและบัญชี
   2. ตําแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้
   3. ตําแหน่งนวก.พัสดุ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3)     พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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.ศ2559 เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  10:36:00 หน้า : 11/42



โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

จํานวน 130,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้เป็น
ระบบ มีความแม่นยําและเป็นปัจจุบัน โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ในการสํารวจข้อมูลแผนทีภาษีพร้อมลงโปรแกรมแผนทีภาษี , ค่าถ่าย
ระวาง ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)   หน้า 150 ข้อ 37  
โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีและรับชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษีและรับชําระ
ภาษี เพือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารช่วงเวลาการชําระภาษี
และเป็นการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามระยะเวลา โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 1
 หน้า 12 ข้อ 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของกองคลัง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 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
ลบ   คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึก ปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีรายละเอียดดังนี
- ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจเลือน คีมล๊อค สัญญาณ
ไฟ   กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกูร สาย
ไมค์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ครัช หม้อนํา หัว
เทียน ล้อ แบตเตอรี จานจ่าย ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของกองคลัง
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
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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 แบบฮาร์สดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  เช่น ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการส่ง
พัสดุ  ค่าบริการจดหมายทะเบียน ค่าบริการ EMS  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 18,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
- เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง ราคา 4,300 บาท ตังตาม
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
   1. เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
       Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
   2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi
   3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
       หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
   4. ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
       4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
   5. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อย
       กว่า 1 ช่อง
   6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
   7. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2 

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 14,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครือง ไว้ใช้
สํารองไฟฟ้าเมือไฟฟ้าดับสําหรับกองคลัง ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
   1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,879,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,840,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,840,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,360 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,449,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1 อัตรา
  2.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) จํานวน 3 อัตรา
  3.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทัวไป) จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 141,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน  1 อัตรา
  2.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) จํานวน 3 อัตรา
  3.ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทัวไป) จํานวน 8 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชน เพือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานที
ตัง บริเวณหน้าทีทําการเทศบาลตําบลหนองคล้าหรือสถานทีอืนทีเหมาะ
สม โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเต๊นท์ นําดืม ค่าเบียเลียงหรือตอบ
แทนอปพร.และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 11 ข้อ 4   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการประชาชน เพือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถานทีตัง บริเวณ
หน้าทีทําการเทศบาลตําบลหนองคล้าหรือสถานทีอืนทีเหมาะสม โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเต๊นท์ นําดืม ค่าเบียเลียงหรือตอบแทนอปพร.และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 1
 หน้า 11 ข้อ 5   
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โครงการฝึกอบรมทบทวนดับเพลิงและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 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 เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 152 ข้อ 2       
  
 
 
  

งบลงทุน รวม 9,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,200 บาท
ครุภัณฑ์อืน
แผงกันเหล็ก จํานวน 9,200 บาท
-เพือจัดซือแผงกันเหล็ก จํานวน 8 แผง ๆ ละ 1150.-บาท ไว้ใช้ในงาน
รักษาความสงบภายในของเทศบาล เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินข้อ 2 โดย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
   1. แผงกันเหล็กมีขาตังสองข้าเป็นขาเหล็ก 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 214 ข้อ 26

งานเทศกิจ รวม 308,280 บาท
งบบุคลากร รวม 272,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 272,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 269,880 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 1,461,370 บาท
งบบุคลากร รวม 858,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 858,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 664,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
  2.ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
  

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,170 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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

งบดําเนินงาน รวม 551,000 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 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 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 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2559  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลตําบลหนอง
คล้า โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 123 ข้อ 8
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เป็นการจัดอบรม
นอกสถานทีให้แก่เด็กและเยาวชน เข้าค่ายเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมกับทัศนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องและจําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 106 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ของกองการศึกษาฯ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
- 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
ลบ  คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีรายละเอียดดังนี
 - ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
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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 ไม้
กวาด ผ้า    ปูโต๊ะ 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) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่นแบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ตดิสต์ แบบซีดีรอม ฯลฯ 

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าศพด.วัดทุ่งเบญจา , ค่าไฟฟ้าศพด
.     วัดศรีเมือง และค่าไฟฟ้าศพด.วัดศรีเมือง (บริเวณหลังอาคารเทศบาล
ตําบลหนองคล้า) เป็นต้น
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เช่น ค่านําประปาของศพด.วัดศรี
เมือง (บริเวณหลังอาคารเทศบาลตําบลหนองคล้า) เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์  ศพด.วัดทุ่ง
เบญจา , ค่าบริการโทรศัพท์ศพด.วัดศรีเมือง และค่าบริการโทรศัพท์ ศพด
.วัดศรีเมือง (บริเวณหลังอาคารเทศบาลตําบลหนองคล้า)  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูปคอมแพค (Compact Digital Aamera) ระบบดิจิตอล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจัดซือกล้องถ่ายรูปคอมแพค (Compact Digital Aamera) 
จํานวน 1 เครือง สําหรับใช้ในกองการศึกษา ตังตามประกาศกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
 1. กล้องถ่ายรูปคอมแพค (Compact Digital Aamera) ระบบดิจิตอล
 2. ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
 3. ระบบแฟลชในตัว
 4. สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
 5. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
 6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 247 ข้อ 57
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ (เครือง PC) หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 22,000 บาท
- เครืองคอมพิวเตอร์ (เครือง PC) ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 เครือง ราคา 22,000 บาท ตังตามประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคมเรืองเกณฑ์ราคากลางและคุณสักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
       จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
       น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
       GHz 
   2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า
         - เป็นแผงวรจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
           จําขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
         - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล
           กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
           ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
         - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
           หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2GB 
   3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4GB
   4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
       ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
       จะไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   5. มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   6. มีช่องเชือต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
       10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   7. มีช่องเชือมแต่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
       3 ช่อง
   8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
       600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 15 ข้อ 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,742,464 บาท
งบบุคลากร รวม 1,477,364 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,477,364 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 510,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งครู
  2.ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 868,632 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  7  คน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,132 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  7    คน

งบดําเนินงาน รวม 2,419,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลและผู้บริหารท้องถิน ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 844,400 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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 113 ข้อ 6
โครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน จํานวน 4,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง  โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือให้เด็กมีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองขณะเกิดอัคคีภัย
ได้ โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่านํามัน ค่าอุปกรณ์เคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 117 ข้อ 17
โครงการวันไหว้ครู จํานวน 3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่ง
เบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้เด็กแสดงความเคารพต่อ
ครู ระลึกถึงพระคุณครู โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ข้อ 15
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดทุ่งเบญจา) จํานวน 396,000 บาท
- เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดทุ่งเบญจา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี
 1. ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา ข้อ
มูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 60 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน  เป็นเงินทังสิน  294,000 บาท
  2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
 มีจํานวน 60 คนๆละ1,700 บาท  เป็นเงินทังสิน 102,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 3 ข้อ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดศรีเมือง) จํานวน 422,400 บาท
- เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี
 1. ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง ข้อ
มูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 64 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน  เป็นเงินทังสิน  313,600 บาท
  2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
 มีจํานวน 64 คนๆละ1,700 บาท  เป็นเงินทังสิน 108,800 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 3 ข้อ 2

   
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 2,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ข้อ 10
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โครงการหนูน้อยสุขภาพดีรักการออกกําลังกาย จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยสุขภาพดีรักการออกกําลังกาย ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้เด็กรัก
การออกกําลังกายและมีสุขภาพทีดี โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ข้อ 12       
  
 
 
  
 

ค่าวัสดุ รวม 1,565,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,565,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี
  1. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 693 คน เป็นเงิน 1,327,926.60 บาท แยก
เป็น
    1.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จํานวน 606 คนๆละ 7.37
 บาท/วัน 
           จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,161,217.20 บาท
    1.2 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา จํานวน 87 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 
           260 วัน เป็นเงิน 166,709.40 บาท  
  2. ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองคล้า ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 มี
จํานวน 124 คน เป็นเงิน 237,608.80 บาท แยกเป็น
    2.1 ศพด.วัดศรีเมือง จํานวน 64 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วันเป็นเงิน 122,636.80 บาท
    2.2 ศพด.วัดทุ่งเบญจา จํานวน 60 คนๆละ7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 114,972 บาท 
ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 3
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งบลงทุน รวม 73,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีล้อเลือนแบบมีพนักพิงหลัง จํานวน 2,500 บาท
- เพือจัดซือเก้าอีล้อเลือนแบบมีพนักพิงหลัง จํานวน 1 ตัว สําหรับ
พนักงาน เป็นการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
นี
   1. เก้าอีทํางาน แบบล้อเลือนมีพนักพิงหลัง มีขนาดไม่น้อย
กว่า 500x400x800 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
   2. โครงเก้าอี เบาะนังและพนักพิงเป็นเหล็กขึนรูปชินเดียว
   3. พนักพิงและเบาะนังเป็นฟองนํา หุ้มด้วยหนังพียูหรือดีกว่า
   4. สามารถปรับระดับความสูง - ตํา ได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 242 ข้อ 52
โต๊ะกินข้าวสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะกินข้าวสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 4 ตัว สําหรับไว้ใช้ใน ศพด
.วัดศรีเมือง (บริเวณหลังอาคารเทศบาลตําบลหนองคล้า) เป็นการตังงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มทื 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
   1. โต๊ะกินข้าวสําหรับเด็กเล็ก มีขนาด 240 x 60 ซม.
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 239 ข้อ 49
โต๊ะญีปุ่น จํานวน 25,500 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะญีปุ่น จํานวน 5 ตัว สําหรับไว้ใช้ใน ศพด.วัดศรี
เมือง (บริเวณหลังอาคารเทศบาลตําบลหนองคล้า)  เป็นการตังงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
   1. โต๊ะญีปุ่น มีขนาด 18 x 120 x 45 ซม  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 240 ข้อ 50
โต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 5,500 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับไว้ใช้ใน ศพด.วัดศรี
เมือง (บริเวณหลังเทศบาลตําบลหนองคล้า) เป็นการตังงบประมาณตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559 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
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 242 ข้อ 52
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,772,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,772,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,772,000 บาท
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โดยอุดหนุนตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562  มีรายการเงิน อุดหนุน ดังนี
    1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 มีนักเรียนทังหมด 606 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงินทังสิน  2,424,000 บาท 
    2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ข้อมูล ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2561 มีนักเรียนทังหมด 87 คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน200 วัน เป็นเงินทังสิน  348,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ข้อ 3,4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,542,884 บาท
งบบุคลากร รวม 1,363,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,363,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 781,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
  2.ตําแหน่งนวก.สุขาภิบาล

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา มีดังนี
  1.ตําแหน่งคนงาน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  2.ตําแหน่งพนง.ขับรถยนต์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  2.ตําแหน่งพนง.ขับรถยนต์
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งบดําเนินงาน รวม 1,001,684 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 กอง
สาธารณสุขมีผู้ขอใช้สิทธิเบิก ดังนี
  1.ตําแหน่งผอ.กองสาธารณสุข  
  2.นักวิชาการสุขาภิบาลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 320,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 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 ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
โครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะให้กับชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการ
คัดแยกขยะให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก
ขยะจากครัวเรือน เป็นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนก่อนสู่ชุมชน โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 131 ข้อ 5
โครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 25,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพือกําจัดวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ แก้
ปัญหาการเกิดนําท่วมตามชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่า
เครืองจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164
 ลงวันที 26 มกราคม 2558
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 9 ข้อ 2
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โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาด (Big Cleaning Day) โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์จัดเก็บขยะและ
กวาดล้างถนนในชุมชนและทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 9 ข้อ 1    
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุน
สําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 20,700 บาท

- เพือรับรองแผนงานตามพระปณิธานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนิน
การโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2  หน้า 9
 ข้อ 1
โครงการอบรมพัฒนาสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาล
ตําบลหนองคล้า

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้าน
อาหารในเขตเทศบาลตําบลหนองคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ จัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 8 ข้อ 1
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรืองจุลินทรีย์ช่วยบําบัดนําเสีย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรืองจุลินทรีย์
ช่วยบําบัดนําเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ จัดอบรมให้ความรู้เรืองจุลินทรีย์ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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 
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 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
ลบ  คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน   คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ 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

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 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของกองสาธารณสุข
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
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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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 119,184 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 82,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าตลาดห้วยสะท้อน ค่าไฟฟ้าตลาด
หนองคล้า ค่าไฟฟ้าสถานทีคัดแยกขยะ และค่าไฟฟ้าในความรับผิดชอบ
ของงานสาธารณสุขของเทศบาลหนองคล้า  เป็นต้น

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 37,184 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล เช่น ค่านําประปาตลาดห้วย
สะท้อน ค่านําประปาตลาดหนองคล้า ค่านําประปาสถานทีคัดแยกขยะ และ
ค่านําประปาในความรับผิดชอบของงานสาธารณสุขของเทศบาลหนอง
คล้า เป็นต้น

งบลงทุน รวม 177,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 80,400 บาท
- เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บี
ทียู จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 40,200 บาท เพือติดตังในสํานักงาน
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยมี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่านี 
  1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 30,000 บีทียู
  2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
  3. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ
เบอร์5
  4. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรง
     ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) 
สามารถ
      ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
  5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 26 ข้อ 11
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองพ่นหมอกควันชนิด Best Fogger จํานวน 1
 เครือง เพือทดแทนเครืองเก่าทีชํารุด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
  2.ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
  3. กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 29 ข้อ 13

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 22,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 11,000
 บาท เพือทดแทนเครืองเก่าทีชํารุด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1.เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
  2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
  3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
  4.พร้อมใบมีด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 30 ข้อ 14
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง  ตังตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมเรือง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณสมบัติไม่น้อยกว่านี
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     - ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
        2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz
        และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing 
        Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหรือ
     - ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
        3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz
  2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
  3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
  4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
  6. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
  7. มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  8. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 36 ข้อ 17

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพือเป็นการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
หมาและแมวในเขตพืนที โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน ค่าเข็ม
ฉีดยา ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 125 ข้อ 4
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โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุ
ประสงค์ เป็นการรณรงค์พ่นหมอกควันเพือป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกในเขตพืนที โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่ายาพ่นหมอก
ควัน ค่านํามัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 124 ข้อ 2
โครงการสร้างความเข้มแข็งเพือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการสร้างความเข้มแข็งเพือการป้องกัน
โรคติดต่อทางพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 124 ข้อ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,063,200 บาท
งบบุคลากร รวม 943,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 943,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 901,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
  2.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน (จํานวน 2 อัตรา)

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

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ มีรายละเอียดดังนี
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใด   อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างอย่างใด 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
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพือจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุและผู้พิการให้มีความสุขในการดํารงชีวิตและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
สูงอายุและผู้พิการพบปะแลกเปลียนพูดคุยกัน โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 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
ลบ  คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปริน คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ 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 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,388,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,713,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,713,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,029,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  
  2.ตําแหน่งนายช่างโยธา
  3.ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  4.ตําแหน่งจพง.ธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,780 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล มีดังนี
  1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 618,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
  2.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
  3.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,960 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา
  2.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
  3.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

งบดําเนินงาน รวม 675,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,700 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 23,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา,พนักงาน
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถินพ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะของกองช่าง และสาธารณูปโภคทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 410,000 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 100,000 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
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของกองช่าง
 - ประเภทวัสดุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส รวม
ถึงการค่านํามันเชือเพลิงของเครืองจักรกลจากการขอรับการสนับสนุน
เครืองจักรกลจากอบจ.จันทบุรีหรือส่วนราชการอืนๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 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 
       
  
 
 
  
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,311,700 บาท
งบบุคลากร รวม 639,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 639,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 614,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
  2.ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ
  3.ตําแหน่งคนงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,420 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง มีดังนี
  1.ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา จํานวน 3 อัตรา
  2.ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ
  3.ตําแหน่งคนงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,672,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 2,622,640 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,622,640 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 84,240
 บาท
  2. ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ในราคาอัตราตันละ 320
 บาท ค่ากําจัดขยะทังปีประมาณ 400,000 บาท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามงประมาณทีตังไว้ ตามข้อ 1 และข้อ 2  สามารถ
ถัวเฉลียจ่ายได้ตามความเป็นจริง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดอบรมเพือเพิมศักยภาพส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการอบรม ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.  2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ข้อ 1
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเป็นการนําวัตถุดิบใน
ชุมชนมาแปรรูปเพิมมูลค่าให้กับสินค้าและเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 104 ข้อ 2
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โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของประชาชนในระดับครัวเรือน เพือนํา
ข้อมูลมาเป็นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบ
แทนการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ   
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 12 ข้อ 8       
  
 
 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลหนองคล้า จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบล
หนองคล้า โดยมีวัตถุประสงค์จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความ
สัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลและหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาล และชุมชน
ทัง 5 ชุมชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดสถานทีแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.  2559  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 7 ข้อ 1

   
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนถวายวัดในเขต
เทศบาลตําบลหนองคล้า  โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 108 ข้อ 4
โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์
เพือจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตําบลหนอง
คล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 107 ข้อ 2
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูง
อายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพือจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุพร้อมทังจัด
กิจกรรมรดนําขอพรจากผู้สูงอายุ รวมทังการจัดกิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ของเทศบาลตําบลหนองคล้า โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่านําดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 107 ข้อ 3

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  10:36:01 หน้า : 39/42



โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 107 ข้อ 1
โครงการจัดงานวันออกพรรษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือสืบสานประเพณีวันออกพรรษา จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 108 ข้อ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 838,000 บาท
งบลงทุน รวม 838,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 838,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล 15/1 (ซอยช่างเป็ด) (ชุมชนพานทอง) จํานวน 500,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 825
 ตารางเมตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2 หน้า1
ข้อ 2
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล 19  หนองระมาน ซอยบ้านนายเทียม  
   (ชุมชนหนองระมาน)

จํานวน 338,000 บาท

-โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00
 เมตร      หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520
 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า93 ข้อ 30 และ
แก้ไขเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 44 ข้อ 6

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,475,870 บาท
งบกลาง รวม 9,475,870 บาท
งบกลาง รวม 9,475,870 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 700,000 บาท
- เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย (ค่าดอกเบียเงินกู้) วัตถุ
ประสงค์ในการกู้เพือจัดซือทีดินและก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองคล้า  ตามสัญญากู้เงินธนาคารกรุงไทย ลงวัน
ที 21 ตุลาคม 2552  (สินสุดสัญญาปี พ.ศ.2571) 
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 239,630 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 239,970 บาท 
          - เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 โดยมีรายละเอียดดังนี
  1. เงินเดือนของพนักงานจ้างทังหมด 3,556,032 บาท คิดเป็นเงิน
ประกันสังคม ร้อยละ 5%  เป็นเงิน 177,810 บาท
  2. เงินค่าครองชีพของพนักงานจ้างทังหมด เป็นเงิน 269,400 บาท คิด
เป็นเงินประกันสังคม ร้อยละ 5% เป็นเงิน 13,470 บาท
  3. เงินเดือนของพนักงานจ้าง (ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ทัง
หมด 868,632 บาท คิดเป็นเงินประกันสังคม ร้อยละ 5%  เป็น
เงิน  43,440 บาท
  4. เงินค่าครองชีพของพนักงานจ้าง (ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ทัง
หมด เป็นเงิน 98,132 บาท คิดเป็นเงินประกันสังคม ร้อยละ 5% เป็น
เงิน 4,910 บาท 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,056,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุได้ขึนทะเบียนเมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 จํานวน 589 คน     คิดเป็นเงินงบประมาณ 5,056,800 บาท 
หมายเหตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 , ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ด่วนทีสุด ทีมท 0891.3/ว 2429 ลงวันที 6 ธันวาคม 2554
 เรืองแจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ
สร้างหลักประกัน      ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2555 เพิมเติม
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 111 ข้อ 6

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 864,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ปัจจุบันมีผู้พิการขึนทะเบียน จํานวน 87 คน คิดเป็นเงินงบ
ประมาณ 864,000 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
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 111 ข้อ 4
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์ทีรับเบียยังชีพจํานวน 8 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 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (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 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.) จํานวน 43,000 บาท
เงินค่าบํารุงสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยจ่ายเป็นเงินค่า
บํารุงสันติบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันติบาตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2556 หมวดที 3 ข้อ 16 กําหนดให้สมาชิกสามัญต้อง
ชําระค่าบํารุงสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีล่วงมาแล้ว (2 ปี) ยกเว้นเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริง ทังนีไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมืนบาท  ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลหนองคล้าต้องจ่ายเงิน
ให้กับสมาคมสันติบาตแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 43,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองคล้า จํานวน 88,560 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองคล้า หลักเกณฑ์
ข้อมูลประชากร ณ วันที 1 กรกฎาคม 2561 มีจํานวนประชากรทัง
สิน 3,957 คน สปสช.จัดสรรให้คนละ 45 บาท เป็น
เงิน 178,065 บาท เทศบาลหนองคล้าสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50% เป็นเงิน 89,040 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 492,880 บาท
- เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) หลัก
เกณฑ์วิธีคิด ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 24,654,000 บาท หักเงินอุทิศ
ให้ 10,000 บาท คงเหลือยอดเงิน 24,644,000 บาท เทศบาลสมทบเงิน
ร้อยละ 2% สรุปยอดเงินทีต้องสมทบเป็นเงิน 492,880 บาท   
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