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อําเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตําบลโนนสูง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ(นอกจากเงินเดือน)ให้แก่ปลัด
เทศบาลเทศบาล ระดับ 8 และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 ในอัตรา
เดือนละ 5,600 จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,188,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,874,040 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 12 คน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 216,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  เดือน
ละ  8,000 บาท  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  96,000 บาท และเงินค่า
ตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  144,000  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท และเงินค่าตอบ
แทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คน  คนละ 6,000
บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 144,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 360,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน คนละ 16,500 บาท ต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  396,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
งบบุคลากร รวม 7,946,040 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 13,210,340 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 129,700,690 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสามัญประจําสภา ตามระเบียบกระ
ทวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 โดยกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน
ได้รับเงินค่าเบียประชุมรายครังเฉพาะครังทีมาประชุม ครังละสองร้อยห้า
สิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบียประชุมเพิม
ขึนอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุมดังกล่าว

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง และเจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพือแต่งตัง
พนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน เงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,827,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา อัตราเดือน
ละ 9,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ประจําทีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 654,480 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด
เทศบาล ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท และหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8 จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท และรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 176,400 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าปินโตถวายพระ  ค่านํา
แข็ง  เครืองดืม  ดอกไม้ ธูป  เทียน  ของรางวัลในการจัดแข่งขันกีฬา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และชุมชนทัง 13 ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ วัสดุอืน ๆ  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  100,000 บาท

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชา กาแฟ โอวัลติน นําแข็ง เครืองดืม วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโนนสูง กรณีครบวาระหรือมีตําแหน่งว่างลง

โครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสูง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่า
อากาศยาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
ค่ารับรอง จํานวน 700,00 บาท
   สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลทีมาตรวจเยียม เยียม
ชม นิเทศงาน ฯ (ในอัตราไม่เกิน 1% ของรายรับจริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ จ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้) จํานวน 600,000 บาท และจ่ายเป็นค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
   1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหา
ราช จํานวน 100,000 บาท
       สําหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  ค่าปินโตถวายพระ  ค่านํา
แข็ง  เครืองดืม ดอกไม้ ธูป เทียนค่ารางวัลการแสดง ค่าเครืองเสียง ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  100,000 บาท
   2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี จํานวน จํานวน 100,000 บาท
      สําหรับจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  ค่าปินโตถวายพระ  ค่านํา
แข็ง  เครืองดืม ดอกไม้ ธูป เทียนค่ารางวัลการแสดง ค่าเครืองเสียง ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน  100,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 900,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสารหนังสือราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้อง
ถิน หนังสือเทศาภิบาลหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการ ต่าง ๆ  ทีเทศบาล
จัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจดทะเบียน ค่า
จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกทําการหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาเวรยามสํานักงานเทศบาล หรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการปฏิบัติงานค่าบริการ  รับใช้ (TIP)(ตามหนังสือที มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,835,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสิงก่อสร้างอาคารสํานักงานหรือบ้านพักทีชํารุด ตลอดจนสิงก่อ
สร้างอืน ๆ ในสํานักปลัดเทศบาล เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่าย ค่าวัสดุ ค่าสถานที ค่าตกแต่งเวที ค่ายานพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจัดทํา
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร  และค่าเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวจ่ายภายในวง
เงิน 650,000 บาท (ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว3446 ลงวัน
ที 19 ตุลาคม 2548)

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล

จํานวน 650,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ และเบียเลียงเจ้าหน้าที
โครงการสํารวจตรวจสอบสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันข้าวอําเภอโนนสูง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันข้าวใหม่ปลามัน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 5
ธันวาคม

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหาคม

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลไปร่วมกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญชาติ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลไปร่วมกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติเพือเสริมสร้างความสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในการเปลียนแปลงฐานะของ
เทศบาลตําบลโนนสูงเป็นเทศบาลเมือง

โครงการดําเนินการเปลียนแปลงฐานะของเทศบาลตําบลโนนสูงเป็นเทศบาล
เมือง

จํานวน 100,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ใช้
สําหรับสํานักปลัดเทสบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 47,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ ใช้ในการซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล บ้านพักพนักงาน
เทศบาลทีชํารุด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
ทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา
จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ที
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ ใช้ในสํานัก
ปลัดเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-
Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯใช้ในสํานักปลัด
เทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส) กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผง
กันห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ ใช้ในสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 747,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) และค่าสือสารอืน ๆ   และให้ความหมายรวมถึง ค่า
ใช้จ่ายเพือได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ยากรในการส่งหนังสือราชการและค่าธนาณัติ
ของทางราชการทีมีขึนระหว่างปี

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในสํานักงานเทศบาล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 880,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,070,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีซิป(Memory Chip)เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder)เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เ
ป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical)เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม
(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 14,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 241,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง เป็นตู้เหล็กชนิดสอง
บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90X40X180 ซม.
(ตังตามราคาท้องถิน เพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1 เครือง
1)  ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2)  เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง ความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)  เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- ชนาดตังพืนหรอแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)  การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร 0202/ว 4  ลงวันที 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539  (ครัง
ที 57)  เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดย
ให้พิจารณาจัดซือ เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER)  นอก
เหนือจากการ พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)  ผลทีได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง ถือว่า เครืองปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน ได้ดีกว่า
7)  การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)  แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี   สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
         8)  ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยก
จากราคา เครืองปรับอากาศ)
(1)  ชนาดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู  3,000  บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู  4,500  บาท
(2)  ชนาดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู  4,000  บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู  5,000  บาท
(3)  ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000  บาท
 (ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2558)

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 417,300 บาท
งบลงทุน รวม 417,300 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
-เป็นเครืองเล่นและบันทึกเสียงแบบดิจิตอล มีหน้าจอและมีไมโครโฟน,
ลําโพงในตัว
-สามารถบันทึกเสียงได้ มีช่องเสียบต่อหูฟัง,ช่องเสียบต่อไมโครโฟนหรือ
สัญญาณเสียงอืนได้
-สามารถเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้
-มีหน่วยความจําในตัวเครืองมีความจุไม่น้อยกว่า 2 GB
สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูง
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมในการใช้งาน)

เครืองบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมลําโพงและอุปกรณ์ติด
ตัง จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1 เครืองผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยาย 500 วัตต์จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะทัวไป เครืองผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยาย
-เครืองผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
-มีภาคขยายในตัวไม่น้อยกว่า 500W + 500W
-มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว
-มีสวิทซ์เปิดระบบปรับสัญญาณเสียงสําหรับลําโพง
-ช่องสัญญาณเข้ามีไฟ FCL เพือแสดงช่องสัญญาณทีเกิด
การ Feed Back
-มีกราฟฟิคอิควอไลเซอร์ในตัว 7 ช่วง
2.ลําโพง 2 ทาง ขนาด 10 นิว จํานวน 2 คู่ ประกอบด้วย
-เป็นลําโพงชนิด 2 ทาง
-ดอกลําโพงมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิว จํานวน 1 ดอก
-ทวีสเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว จํานวน 2 ดอก
-รับกําลังขับได้ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ และรับกําลังขับสูงสุดได้ไม่น้อย
กว่า 480 วัตต์
-มีความต้านทานที 8 โอห์ม
-มีการตอบสนองความถี 50HZ -20 KHZ หรือดีกว่า
-มีค่า Sensitivity ที 88 dB
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมในการใช้งาน)

เครืองขยายเสียง จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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สําหรับจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนประชุมพร้อมเครืองควบคุมไมค์ประชุมและ
อุปกรณ์ติดตัง จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ไมล์ประชุมสําหรับประธาน  จํานวน 1 ตัว ประกอบด้วย
-เป็นชุดไมค์โครโฟนประชุมแบบตังโต๊ะ
-มีปุ่มกด “Talk” เพือสังเปิด/ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมือกด
เปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟสีแดงบริเวณปุ่มกด และคอไมโครโฟน
-เมือปุ่มกด “Talk”เพือทําการตัดการทํางานของชุดโมโครโฟน ลําโพงใน
ตัวเครืองจะถูกตัดเสียง
-มีปุ่มกดปุ่ม “Control” เพือทําการตัดการทํางานของชุดโมโครโฟน
สมาชิก พร้อมแสงไฟสีแดงบริเวณปุ่มกดเพือแสดงการทํางาน
-ก้านไมโครโฟนคออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ ขนาดมาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า 40 ซม.ซึงสามารถถอดออกได้และสามารถเลือกขนาดได้ทัง
แบบ 43,56,70 ซม. (Options)
-มีช่องเชือมต่อสายสัญญาณแบบ Din 8 Port ไม่เกิน 1 ช่องสัญญาณ
-วัสดุทีตัวฐานทําจาก zinc-Aluminum Alloy Die cast & Anti
- alip mat หรือดีกว่า และวัสดุทีตัวเครืองทําจาก พลาสติก ABS หรือดี
กว่า
-มีช่องต่อหูฟังไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 มม.
2.ไมค์ประชุมสําหรับผู้ร่วมประชุม จํานวน 16 ตัว  ประกอบด้วย
-เป็นชุดไมค์โครโฟนแบบตังโต๊
-มีปุ่มกด “Talk” เพือสังเปิด/ปิด ไมโครโฟนในการสนทนา โดยเมือกด
เปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟสีแดงบริเวณปุ่มกด และคอไมโครโฟน
-เมือปุ่มกด “Talk”เพือเปิดการทํางานของชุดโมโครโฟน ลําโพงในตัว
เครืองจะถูกตัดเสียง
-ก้านไมโครโฟนคออ่อนแบบคอนเดนเซอร์ ขนาดมาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า 40 ซม.ซึงสามารถถอดออกได้และสามารถเลือกขนาดได้ทัง
แบบ 43,56,70 ซม. (Options)
-มีช่องเชือมต่อสายสัญญาณแบบ Din 8 Port ไม่เกิน 1 ช่องสัญญาณ
-วัสดุทีตัวฐานทําจาก zinc-Aluminum Alloy Die cast & Anti
- alip mat หรือดีกว่า และวัสดุทีตัวเครืองทําจาก พลาสติก ABS หรือดี
กว่า
-มีช่องต่อหูฟังไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 มม.
3.เครืองควบคุมไมค์ประชุม  จํานวน 1 เครือง ประกอบด้วย
1) สามารถรองรับการเชือมต่อ ชุดไมโครโฟนระธานได้ไม่น้อย
กว่า 10 ตัว และชุดไมโครโฟนสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 128 ตัว ในระบบ
เดียวกัน
2) มีปุ่มฟังก์ชันการทํางาน เพือตังค่าการทํางานของระบบได้อย่างน้อยดัง
นี
  -ปุ่มฟังก์ชัน “OPEN MIC “ เพือสามารถตังค่าเลือกใช้งานชุด
ไมโครโฟนประชุมในระบบให้ใช้งานได้พร้อมกันตังแต่ 1-9 ตัว หรือ
เลือกใช้งานเฉพาะชุดไมโครโฟนประธาน หรือเลือกให้ใช้งานทังหมด
 -ปุ่มฟังก์ชัน “Override “ เพือสามารถตังค่าใช้งาน เมือชุดไมโครโฟน
สมาชิกชุดใด ๆ ทีกดปุ่ม “TALK “ ก็สามารถทีจะเริมการสนทนาได้
ทันที โดยจะไปแทรกการทํางานชุดไมโครโฟนทีกําลังพูดอยู่ในขณะ
นัน ซึงทําให้ชุดไมโครโฟนสมาชิกตัวทีถูกแทรกนัน ถูกตัดการทํางานออก
ไป
 -ปุ่มฟังก์ชัน “Auto Off” เพือสามารถตังค่าให้ระบบ ทําการตัดการทํางาน
ของชุดไมโครโฟนประชุม เมือไม่มีเสียงสัญญาณภายในระบบเป็น
เวลา 30/45 วินาที
4.สายสัญญาณไมค์ประชุม จํานวน 2 เส้น
สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนสูง (ตังตามราคาท้องถิน
เพือให้เหมาะสมในการใช้งาน)

ไมค์โครโฟนประชุม จํานวน 170,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที 2*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว)

จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 1 ตู้ มี
คุณลักษณะ ตู้เย็นขนาดเล็กความจุ 20 ลิตร หุ้มฉนวนความร้อนพิเศษทํา
ให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างนําร้อนนําเย็นจะมีความน้อยมากเทอร์โม
สะตัทตัดอุณหภูมิความร้อยทีสูงเกินไปสินค้า กว้าง X ลึก X
สูง  31X 26X92 ซม. 13.9 กก. กล่อง  กว้าง X ลึก X
สูง  36X38X101 ซม. 15.92 กก.
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

เครืองทํานําร้อนนําเย็น จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 1อัตรา เดือนละ 3,500 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 6 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,731,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,013,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,013,600 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,759,460 บาท

สําหรับจ่ายอุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปี 2559 (ตามหนังสือ ที นม 1018/ว 3287 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2548)

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 9,300 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
สี จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์?หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่
น้อยกว่า 1ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่?น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 19,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกองวิชาการและแผนงาน เป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น เป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  เอกสาร
ต่าง ๆ ทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทําวารสาร  รายงาน
กิจการ  ปฏิทิน ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับสมรรถนะ
คอมพิวเตอร์ จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการปฏิบัติงาน ทําปกเข้า
เล่มแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ และค่าจ้างทํา
ของอย่างอืนทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า (1)ค่าปักเสาพาดสาย ภาย
นอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตัง
หม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
(2)ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ ค่าติดตัง
ประปา (1)ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา (2)ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และอุปกรณ์ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,133,860 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,763,860 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกอง
วิชาการและแผนงาน ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีช่วยงานกองวิชาการและแผนงาน   ทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,701,860 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ บัล
ลาสท์ เข็มขัดรัดสายไฟ ปลักไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
กองวิชาการและแผนงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ยางลบ ไม้
บรรทัด กาว ลวดเสียบ ฯลฯ และธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ให้แก่ประชาชน
เพือประดับบ้านเรือนทัง 13ชุมชน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 715,000 บาท

(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2.ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ วิทยุเทป เสียงตามสายและไร้สาย ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์
ประจําชุมชน  และเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาเจ้าหน้าที ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําชุมชน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับ
จิตสํานึกพลเมืองและการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับจิตสํานึกพลเมืองและการเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชน และค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองเสียง ค่าเช่าสถานที ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืนๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมแผน
พัฒนาเทศบาล ของหมู่บ้านหรือตําบล เพือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนา  เป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาเจ้า
หน้าที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เช่าสถานที  ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานกองวิชาการและแผน เช่น ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ติดต่อราชการของกองวิชาการและแผน
งาน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสือสัญญาณเสียงไร้สายใน
ชุมชน ทัง 13 ชุมชน

ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะจําแนกประเภทวัสดุ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษทีใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง และ
วัสดุอืนๆ ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเกียวกับประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผย
แพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูปฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซืออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมรถ
จักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น แบตเตอรี ยางนอก  ยาง
ใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซือวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์เครืองมือเครือง
ใช้ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในสํานักงาน  เช่น ถ้วย
ชาม แก้ว ช้อน ทัพพี นํายาทําความสะอาดห้องนํา ไม้กวาด ถัง  นํายาดับ
กลิน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 11/9/2558  11:04:09 หน้า : 15/70

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU)จํานวน 1หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่าง
ใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 1)ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม
(Compute core)จํานวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core)ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 2)ในกรณีทีมีจําน
วนแกนหลัก (core)จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)และมีหน่วย
ความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 3) ในกรณีที
มีจํานวนแกนหลัก (core)จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n)และ Bluetooth
 (ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2558)

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สําหรับเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 BTU จํานวน 1 เครือง  มีคุณลักษณะดังนี
1) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง ความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)  เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- ชนิดแขวน
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)  การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี   สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร  สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม  2558)

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
งบลงทุน รวม 44,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น เครืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าถ่าย
เอกสาร กระดาษคาร์บอน ไม้บรรทัด นําดืม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 408,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ เท่าที
จําเป็นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกองคลัง  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น เป็นค่ารับวารสาร เอกสาร
ทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติ
งานในกองคลังทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการของพนักงาน
และลูกจ้างทีมาช่วยงานกองคลัง ทีปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 802,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลในกอง
คลัง จํานวน 8 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,902,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,618,840 บาท
งบบุคลากร รวม 3,618,840 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 4,476,740 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานหน่วยราชการอืน ๆ

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึก
พิมพ์  นํายาล้างไดรฟ์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์มถ่าย
รูป  พู่กัน  สี  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับรถยนต์  และรถ
จักรยานยนต์  ทีจําเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อืน ๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นค่าอะไหล่และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  สายไมล์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ไม้  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก  แก้ว
นํา  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า  สวิตช์  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30หน้า/
นาที) จํานวน 2 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 14,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 2 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์?
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,900 บาท
งบลงทุน รวม 55,900 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส) กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผง
กันห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี เงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 442,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 442,320 บาท
งบบุคลากร รวม 442,320 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 477,320 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองสแกนเนอร์ สําหรับเอกสารทัว
ไป จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

สแกนเนอร์ สําหรับงานเอกสารทัวไป จํานวน 3,100 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดู
งาน ผู้จําหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง  เช่นค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้จําหน่ายสินค้าในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตีเส้นจราจรบนถนนในเขต
เทศบาล เป็นค่าวัสดุ สีต่างๆ

โครงการตีเส้นจราจรบนถนนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  และอุปกรณ์ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง โทรศัพท์พ่วงภาย
ใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 240,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วยปฏิบัติงานเทศ
กิจ ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 488,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 625,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 625,080 บาท
งบบุคลากร รวม 625,080 บาท
งานเทศกิจ รวม 1,143,080 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
ทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา
จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ที
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down)
ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส) กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา)ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข (Calculator)
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง (Partition)
กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 39,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 11 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 11 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,188,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 407,160 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,550,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,277,440 บาท
งบบุคลากร รวม 3,277,440 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,570,250 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล  จํานวน  1  เครือง
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้าน พิกเซล
หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 4 GB
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ กว้างไม่น้อย
กว่า 0.35 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร  สูงไม่น้อย
กว่า 1.30 เมตร (ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,
Digital Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีซิป(Memory Chip)เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder)เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Card Anti virus Ca
rd, Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย
สมมุติสถานการณ์จริงให้แก่เจ้าหน้าทีงานป้องกันฯ
และหน่วยงานทีเกียวข้อง  จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการอบรมและซ้อมแผนผจญเพลิง จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตให้ความรู้ใน
ด้านการป้องกันและบรรเาสธารณภัยทัง 13 ชุมชน

โครงการสาธิตให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตให้ความรู้ใน
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง

โครงการสาธิตให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอบรม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และซืออุปกรณ์ในการสาธิต
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ เช่น ซือวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่าง และเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นสําหรับบริการประชาชนทีจุดบริการ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 117,810 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,810 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,067,810 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
ทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา
จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ที
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up,Step-Down)
ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส)กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา)ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี,ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข(Calculator)
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง (Partition)
กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 935,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น  เครืองดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีซิป(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder)เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan Card, nti virus Car
d,Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซี
ดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล(Optical)เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก  ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler)จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครือง
ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป)
กระชัง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 50 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 0.38 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.42 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 0.43 เมตร (ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

เก้าอีพลาสติก จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนวม ขาเหล็ก จํานวน 30 ตัว ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 0.43  เมตร
สูงไม่น้อยกว่า 0.44 เมตร (ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้
งาน)

เก้าอีนวม จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 225,000 บาท
งบลงทุน รวม 225,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์สี (KED TV) ระบบความละเอียด จอ
ภาพ1920x1080 ฟิกเซล ขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว จํานวน 1 เครือง
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2558)

เครืองรับโทรทัศน์สี (LED TV) จํานวน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

สําหรับจ่ายเป็นค่าซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 2 เครือง
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี
1)  สูบน้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที
(1)  เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์ดีเซล
(2)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว (100 มิลลิเมตร)
(3)  สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
(4)  ส่งนําได้ส่งไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5)  อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม  2558)

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 90,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน  10  ตัว
ขนาดกว้าง 0.6 ม. ยาว 1.8 ม.สูง 0.75 ม.
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 3 ตู้ เป็นตู้
เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.45เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 0.90 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 1.80เมตร  (ตังตามราคาท้องถิน เพือให้
เหมาะสมกับการใช้งาน)

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน(มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จํานวน 1 เครือง
1)  ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2)  เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3)  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง ความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)  เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- ชนิดแขวน
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6)  การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)  แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี   สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม 2558)

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 33,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ
  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับประเทศ

จํานวน 400,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการที
จอดรถ ณ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าทําเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ ทีเทศบาล
จัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน จ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง โครงการเสริมทักษะ ภาษาต่าง
ประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง โครงการจ้าง
เหมาบริการ ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง หรือค่าจ้างเหมาอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,310,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,000 บาท

สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วนซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,621,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
สําหรับรายจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,411,770 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,053,770 บาท
งบบุคลากร รวม 2,053,770 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,821,570 บาท

แผนงานการศึกษา
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม พู่กัน สี ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล  แก๊สโซฮอล ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมวัสดุด้วย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา  เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา

จํานวน 600,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการ
ศึกษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและตรวจเยียมสถาน
ศึกษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการนิเทศและตรวจเยียมสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันครู เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการจัดงานวันครู จํานวน 30,000 บาท
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สําหรับจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)จํานวน 2 เครือง รายละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก 4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจําไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit       ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว)

จํานวน 46,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,800 บาท
งบลงทุน รวม 66,800 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึง ค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ

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

สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ สายเคเบิล เมาส์ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซม
วัสดุด้วย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 730,680 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโนนสูง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 2,798,400 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับพนักงานครูเทศบาลโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง ได้แก่ เงินทีข้าราชการครู/พนักงานครูได้
รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,336,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 24,606,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 31,029,090 บาท
งบบุคลากร รวม 31,029,090 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 47,352,990 บาท

สําหรับอุดหนุนให้
1.โครงการบรรพชาอุปสมบทและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (วัดใหม่
สุนทร)  จํานวน  20,000  บาท
2.โครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปี 2559 (วัดโนน
แต้ว)  จํานวน  20,000  บาท
3.โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติเพือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” (วัดโนน
หมัน) จํานวน  20,000  บาท
4.โครงการปฏิบัติธรรม ประจําปี 2559 (วัดบัว)จํานวน  20,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,200 บาท

สําหรับจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา  จํานวน 2 เครือง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 14,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ให้แก่พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและ
บุคคลอืนทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
โรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 150,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2(รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 150,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3(รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ ที
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าทําเนียม
ต่างๆ ค่าจดทะเบียน จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืนๆ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,079,400 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที
ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 13,725,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการส
อน)และพนักงานจ้างทัวไปในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง พร้อม
ทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,020 บาท
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สําหรับจ่ายเป็น
1.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  2,300,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน   60,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 20,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน   50,400  บาท(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 9,600 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 9,600 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 9,600 บาท
ระบบ Wireless  Fidelity : Wi-Fi
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 7,200 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 7,200 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 7,200 บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน  300,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 100,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 100,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 100,000 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
 จํานวน  150,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 50,000 บาท
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. จํานวน  189,000  บาท(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 10,419,400 บาท
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โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 54,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 84,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 51,000 บาท
7.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน จํานวน 3,000,000 บาท ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)(ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 1,000,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 1,000,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 1,000,000 บาท
8.ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  จํานวน  160,000 บาท(ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
9.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน   1,100,000 บาท(ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
10.ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  210,000 บาท(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
11.ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  190,000 บาท(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
12.ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน  195,000 บาท(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
13.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน  265,000 บาท(ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
14.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  จํานวน 45,000 บาท(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 15,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 15,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 15,000 บาท
15.ค่าอาหารกลางวันจํานวน  360,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)



วันทีพิมพ์ : 11/9/2558  11:04:11 หน้า : 35/70

16.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน  360,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
17.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน   150,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 50,000 บาท
18.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน จํานวน    90,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์ จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์
สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
19.โครงการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันจํานวน   30,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
20.โครงการนักเรียนสุขภาพดี จํานวน   36,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 2,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 2,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 2,000 บาท
21.โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
โรงเรียน จํานวน   15,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 5,000 บาท
22.โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
จํานวน  300,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 100,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)  จํานวน 100,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)  จํานวน 100,000 บาท
23.โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  30,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
24.โครงการเยียมบ้านนักเรียน จํานวน  45,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 5,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 5,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 5,000 บาท
25.โครงการรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน   30,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
26.โครงการวัดผลประเมินผล  จํานวน   30,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 10,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
ตลอดจนสิงก่อสร้างอืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
27.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน  510,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 150,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 150,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 150,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์
สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 20,000 บาท
28.โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน  15,000   บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 5,000 บาท
29.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน  30,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 10,000 บาท
30.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จํานวน  39,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 3,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 3,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 3,000 บาท
31.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก
เรียน จํานวน   90,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 30,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 30,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 30,000 บาท
32.โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา จํานวน   30,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท
33.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาน
ศึกษา จํานวน   15,000  บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดานเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ยากําจัด ศัตรู
พืช ปุ๋ย ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 50,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนอนุบาล 1-
ประถมศึกษาปีที 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง
และนักเรียนอนุบาล 2 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโนน
สูง ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,200,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้งผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

สําหรับซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 30,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 30,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 30,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
 จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,695,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีชุดรับแขก สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.โซฟารับแขก ขนาด 1 ทีนัง จํานวน 2 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  540*510*730  มม.,โซฟารับแขก ขนาด 3 ที
นัง จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,640*510*730  มม. วัสดุหุ้ม
ด้วยหนังเทียมหรือดีกว่า เบาะใหญ่หนา ความสูงแน่น เพือเสริมความ
นิมนวลในการนัง สามารถเลือกสีวัสดุหุ้มได้ (ระบุสีภายหลัง)
2.โต๊ะกลางกระจกสีชา จํานวน  1  ตัว ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า   500*600*400  มม. หน้าท๊อปกระจกสีชา มีตะแกรงชันล่างสําหรับ
วางเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ โครงขาเป็นเหล็กท่อกลม แบบ 4 ขา พ่น
สี (ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

โต๊ะเก้าอีชุดรับแขก จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวดํา)ความ
เร็ว 10 แผ่นต่อนาที สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3(รัฐราษฎร์
พัฒนา) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะดังนี
1)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา
2)  เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
3)  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยายได้
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม 2558)

เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 348,600 บาท
งบลงทุน รวม 2,598,600 บาท

สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับเป็นค่านําประปา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 400,000 บาท
สําหรับเป็นค่ากระแสไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 915,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 20,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 20,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
 จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 10,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ฯลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 5,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 5,000 บาท

วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอลอี
ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว    ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 5 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี
1)  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
1920 x 1080  พิกเซล
2)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40  นิว
3)  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight
4)  ช่องต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือม
ต่อ สัญญาณภาพและเสียง
5)  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  รองรับ
ไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์
6)  ช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component
7)  มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม 2558)

เครืองรับโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จํานวน 85,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์  ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 3(รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี
1)  เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉาย
ภาพ จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2)  ใช้ LCD Panel หรอระบบ DLP
3)  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม 2558)

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 66,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล   สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะดังนี
1)  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน พิกเซล
2)  หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 16 GB
3)  เป็นกล้องชนิด (Digital SLR Camera) พร้อมเลนส์ 18 - 55 mm
4)  ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซนเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
5)  มีระบบแฟลช์ ในตัว
6)  สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือ
เมือต้องการเปลียน
7)  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
8)  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 26,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5  นิว)ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 1 เครือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ ดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) หรือ SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 48,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์
พัฒนา) จํานวน 1 ตู้
1. ขนาดกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดไฟฟ้าด้วยนอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคา
(ตังตามราคาท้องถินเพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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สําหรับเป็นค่าก่อสร้างเสาธงและลานอเนกประสงค์ สําหรับทํากิจกรรม
หน้าเสาธงของสายชันอนุบาล  โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)(ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างเสาธงและลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์
บํารุง)

จํานวน 300,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,250,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จํานวน 1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Customโดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 11,100 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน  ให้กับ
โรงเรียนเทศบาล 2(รัฐราษฎร์บํารุง)จํานวน 1 เครือง
โรงเรียนเทศบาล 3(รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 1 เครือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3(รัฐราษฎร์พัฒนา)จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ (Smart Cache Memory)ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b ,g ,n) และ Bluetooth
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
(โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา)

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
(โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บํารุง)

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ
(โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

สําหรับเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์
พัฒนา)(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จํานวน 100,000 บาท

สําหรับเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ
ราษฎร์พัฒนา)(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิงแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์
พัฒนา)

จํานวน 400,000 บาท

สําหรับเป็นค่าปรับปรุงป้ายชือ โรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฎร์
สงเคราะห์) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงป้ายชือโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 150,000 บาท

สําหรับเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์
สงเคราะห์) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์
สงเคราะห์)

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับเป็นค่าทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการทาสีอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 200,000 บาท

สําหรับเป็นค่าจัดทําเวที  โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)(โครงการ
เวทีคนเก่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

โครงการจัดทําเวทีโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง) จํานวน 90,000 บาท

สําหรับเป็นค่าจัดทําเวที โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการจัดทําเวทีโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จํานวน 60,000 บาท

สําหรับเป็นค่าจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 1,2,3 (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3 จํานวน 150,000 บาท
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สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
1. ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  จํานวน    81,000 บาท (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จํานวน  315,000 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
3. ค่าหนังสือเรียน จํานวน   76,400 บาท(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
4. ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน   37,800 บาท(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
5. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน   40,500 บาท (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน   79,200 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558)
7. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีจํานวน  20,000  บาท
8. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในจํานวน    10,000  บาท
9. โครงการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันจํานวน     5,000 บาท
10. โครงการนักเรียนสุขภาพดีจํานวน     5,000  บาท
11. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
โรงเรียน จํานวน     5,000  บาท
12. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน    5,000  บาท
13. โครงการเยียมบ้านนักเรียน จํานวน    5,000  บาท
14. โครงการวัดผลประเมินผล จํานวน    5,000  บาท
15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ จํานวน   50,000  บาท
16. โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน    5,000   บาท
17. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน    5,000  บาท
18. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จํานวน     5,000  บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 754,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 824,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 864,900 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 864,900 บาท
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สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กุญแจ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย พันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น

โครงการเนืองในวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าทําอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการจัดงานลูกเสือท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารเครืองดืมและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น แยกเป็น
1.สําหรับใช้ในการจัดอบรมครูแกนนําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสูง โรงเรียนละ 1คนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  9,000 บาท
2.สําหรับใช้ในการจัดอบรมเจ้าหน้าที
ของ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ   3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  (ตังตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน  2558)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 12,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 312,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 542,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

สําหรับซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าเทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,610 บาท

สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วนซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  กองสาธารณสุขฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท

เพือจ่ายให้ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 704,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 924,870 บาท
งบบุคลากร รวม 924,870 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,149,740 บาท

แผนงานสาธารณสุข
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารเอนกประสงค์สวนโนนนา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล  ตะกร้อ  ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ยากําจัด ศัตรู
พืช ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน  คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว
ขวาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นําจืด มีด กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง หม้อไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับพิมพ์กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน  ไขควง ฯลฯ รวมถึง
การซ่อมแซมวัสดุด้วย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส) กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี,ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน)พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผง
กันห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินและจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ทีเทศบาล
จัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจด
ทะเบียน  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
นก เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณ
สุข (อสม.)เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ที
เทศบาลจัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจด
ทะเบียน  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 87,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,867,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 33,600 บาท

สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วนซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,109,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว  1  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,371,840 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,690,840 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET)และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 19,260 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 113,260 บาท
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สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มเสียงต่อโรค เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการอบรมกลุ่มเสียงต่อโรค จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้โรคต้อหิน เช่น ค่าวัสดุ ค่า
ใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการให้ความรู้โรคต้อหิน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็ก
จมนําเช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมนํา จํานวน 90,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 350,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอัตราเสียงการตาบอดใน
เด็ก เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการลดอัตราเสียงการตาบอดในเด็ก จํานวน 45,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.)เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 800,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสียง เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเสียง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อสม. ต่อเนือง เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการฝึกอบรม อสม. ต่อเนือง จํานวน 60,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET)และค่าสือสารอืน ๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือได้มา ซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารทีใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า

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

สําหรับจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เม้าส์ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ขาตังกล้อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ยากําจัด
ศัตรูพืช ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ปุ๋ยเคมีกําจัด
ยุงและแมลงต่าง ๆ ผ้าพันแผล วัคซีน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-
Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทําการนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการใน
กรณีเร่งด่วน (ตามหนังสือที มท 08008.4/ว1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม  2550 )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,460 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,529,460 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง จํานวน 11 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 11 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,260,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 9 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,912,080 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงาน
เทศบาลทีปฏิบัติงานในกองช่าง

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 738,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,030,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,030,800 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 12,581,260 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบียเลียง ค่าอาหารทําการนอกเวลา
ราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น

โครงการสงเคราะห์รับ-ส่ง นักเรียนยากจน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับดําเนินการตามโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชือ HIV

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 674,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 674,040 บาท
งบบุคลากร รวม 674,040 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 824,040 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

สําหรับจ่ายสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขโดยจัดสรรให้ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 14 ชุมชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-
Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานใช้ในกอง
ช่าง เช่น ดินสอ กระดาษ  หมึก ปากกา  ยางลบ ไม้บรรทัด  กระดาษ
คาร์บอน  กระดาษไข  เชือก กาว แฟ้ม นํายาลบกระดาษไข  กระดาษ
ถ่าย แบบพิมพ์เขียว  กระดาษถ่ายเอกสาร  แอมโมเนีย  เข็ม
หมุด  กระดาษไขเขียนแบบ   ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,111,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก และค่ายานพาหนะ  ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีปฏิบัติงานในกองช่าง  ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 58,460 บาท
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ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ  160.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  640.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรถไฟอุทิศ ชุมชนสวนผักใต้ จากบ้านเลขที
63/2 ถึงบ้านเลขที 63/7 (ต่อจากโครงการเดิม)

จํานวน 350,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ  165.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15  เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  660.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ 3 ชุมชนโนนแต้ว, โนนนา,
โนนสมบูรณ์ จากแยกสาธารณะข้างบ้านเลขที 2 (บ้านนายบุญชู)

จํานวน 351,000 บาท

-   ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรถนน คสล.กว้าง
เฉลีย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 25.00 เมตร  หนา
เฉลีย 0.15  เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 75.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสูง - มิตรภาพ (ชุมชนโนนนา โนน
แต้ว โนนสมบูรณ์) ข้างบ้านเลขที 123 - 124

จํานวน 39,000 บาท

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 6.50 - 8.50 เมตร ยาว
ประมาณ  187.00  เมตร หนาเฉลีย 0.15  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  1,402.00.00 ตารางเมตร
- ทางเดินเท้าขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 140.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.07 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  350.00. ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมทางเท้าบริเวณสํานักงานสาธารณ
สุขอําเภอโนนสูง

จํานวน 935,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,021,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,021,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะทีใช้เกินตามใบแจ้งหนี
ทีการไฟฟ้าแจ้งมายังเทศบาล  และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้านําพุชุมชน
บัว 2, สวนเฉลิมพระเกียรติ 75  พรรษา (สระโนนนา)

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 11,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ
(ตามหนังสือที มท 0307/ว384   ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2536 )

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 11/9/2558  11:04:14 หน้า : 53/70

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 392,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 512,160 บาท
งบบุคลากร รวม 512,160 บาท
งานสวนสาธารณะ รวม 1,414,450 บาท

ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโนนสูง –
 โนนไทย แยกสุดเขตเทศบาลไปบ้านคอนน้อย  กว้าง
เฉลีย 6.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.05 เมตร  ยาว
ประมาณ  765.00 เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า  4,590.00   ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีตถนนโนนสูง
– โนนไทย แยกสุดเขตเทศบาลไปบ้านคอนน้อย

จํานวน 1,835,000 บาท

- ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตนถนนบ้าน
เพิม  ซอย 2 กว้างเฉลีย 5.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.05  เมตร  ยาว
ประมาณ  810.00 เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า  4,050.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน
เพิม ซอย 2

จํานวน 1,630,000 บาท

-  ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ  78.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15  เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า  273.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนโนนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์ แยก
สาธารณะข้างบ้านนางกมลวรรณ  เหมนิธิ

จํานวน 47,000 บาท

-  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรถนน คสล.กว้าง
เฉลีย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร  หนา
เฉลีย 0.15  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,250.00  ตาราง
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสําราญราษฎร์ ซอย 4 แยกสาธารณะชุมชน
บัว 2  แยกสาธารณะถนนสําราญราษฎร์ (หลังโรงเรียนเทศบาล 2) ถึงแยก
สาธารณะ (หน้าโรงโค๊ก)

จํานวน 675,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรถนน  คสล. กว้าง
เฉลีย 2.50 เมตร  ยาวประมาณ  65.00 เมตร  หนา
เฉลีย 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  162.50 ตาราง
เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสําราญราษฎร์ ซอย 2 จากแยกสาธารณะ
ข้างบ้านเลขที 44/1 (บ้านนางสํารวม เผือกกลาง) ชุมชนบัว 2

จํานวน 85,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ  35.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการไม่
น้อยกว่า  140.00 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสําราญราษฎร์ ซอย 2 จากแยกสาธารณะ
ข้างบ้านเลขที 42/1 บ้านนางวาสนา (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบัว 2

จํานวน 74,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก  ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครือง
ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 782,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีปฏิบัติงานในกองช่าง  ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,290 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทําการนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือวันหยุดราชการใน
กรณีเร่งด่วน (ตามหนังสือที มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,290 บาท
งบดําเนินงาน รวม 846,290 บาท
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สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,290 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,079,290 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว  24  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  1  อัตรา  และพนักงาน
จ้างทัวไป  24  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,772,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  8  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,704,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,764,720 บาท
งบบุคลากร รวม 4,764,720 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 10,844,010 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าข้ออ่อน  จํานวน   2   เครือง
1)  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2)  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)  พร้อมใบมีด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ฉบับประจําเดือน
มีนาคม  2558)

เครืองตัดหญ้าข้ออ่อน จํานวน 28,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าข้อแข็ง จํานวน   2   เครือง
1)  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2)  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)  พร้อมใบมีด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ฉบับประจําเดือน
มีนาคม  2558)

เครืองตัดหญ้าข้อแข็ง จํานวน 28,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
งบลงทุน รวม 56,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่านําประปาทีเทศบาลติดตังไว้ทีสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 11/9/2558  11:04:14 หน้า : 56/70

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการ
ในงานสาธารณสุข  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็น

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการในงานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทํา EM บําบัดนํา
เสีย เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการอบรมการทํา EM บําบัดนําเสีย จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียอย่างง่ายใน
ครัวเรือน  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการส่งเสริมการจัดการนําเสียอย่างง่ายในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และลอก
คลองลําเชียงไกรและสิงแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีจําเป็นในโครงการ

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและลอกคลองลําเชียงไกร จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพือตัวเรา เช่น ค่า
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพือตัวเรา จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข และ
สิงแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นในโครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจประเมินคุณภาพนํา และการ
วิเคราะห์คุณภาพนําเช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในโครงการ

โครงการตรวจประเมินคุณภาพนําและการวิเคราะห์คุณภาพนํา จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอด
ขยะ เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นในโครงการ

โครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ   ค่า
เย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่าง ๆ ทีเทศบาล
จัดทํา ค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจด
ทะเบียน  จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
หรือค่าจ้างเหมาอืน ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,960,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,020,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,290 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก  ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครือง
ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวม
กํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียง
เพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําลีและผ้าพันแผล หลอด
เอกซเรย์ ชุดเครืองมือผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บ
เชือเพลิง เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  นํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
ทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา
จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ที
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 955,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 183,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,540 บาท
งบบุคลากร รวม 324,540 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 582,640 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ซือต้นไม้ปลูกรอบบ่อบําบัดนําเสีย
ของเทศบาลตําบลโนนสูง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ่อบําบัดนําเสียเทศบาลตําบลโนนสูง จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

- ปรับปรุงทางเดินและคันหินรางตืนสองข้าง ปรับปรุงผิวจราจร คสล.
พร้อมฝาตะแกลงเหล็กบ่อพักกว้างเฉลีย 1.50 เมตร ความยาว
รวม 679.00 เมตร  มีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1ม018.50 ตาราง
เมตร
-ปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม เป็นฝาตะแกลงเหล็ก จํานวน 75 บ่อ (ตามรูปแบบ
ของเทศบาลกําหนด)

โครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหินถนนโนนสมบูรณ์ จํานวน 994,000 บาท

- ก่อสร้างเขือนเรียงหินยาแนว  ยาวประมาณ 280 เมตร (ตามรูปแบบ
ของเทศบาลกําหนด)

โครงการก่อสร้างเขือนเรียงหินยาแนว ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ซอย 1 ข้าง
โรงเรียนจุ้ยฮัววิทยา

จํานวน 1,000,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,094,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,094,000 บาท
งานบําบัดนําเสีย รวม 2,094,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 11/9/2558  11:04:14 หน้า : 59/70

สําหรับจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
โซล่า ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ข
วาน สว่าน เลือย เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น  แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นํา
จืด มีด กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถังแก๊สฯ
ลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ตลอดจนสิงก่อสร้าง
อืนๆ เท่าทีจําเป็นให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนเอการทางวิชาการ ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือโครงการต่างๆทีเทศบาล
จัดทําค่าระวางบรรทุกสิงของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าจดทะเบียน จ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการและวันหยุดใน
กรณีจําเป็น และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล เมาส์ ฯลฯรวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก  ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครือง
ทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 456,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,840 บาท
งบบุคลากร รวม 456,840 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,916,840 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะ
พืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สมารถสํารองฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,100 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2558)

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,100 บาท
งบลงทุน รวม 33,100 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีศูนย์ ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆที
จําเป็นฯลฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีศูนย์ฯ ค่าตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆ ที
จําเป็น ฯลฯ

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที เครืองขยายเสียง ค่าจัดทําใบ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ

โครงการแม่ตัวอย่าง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที เครืองขยายเสียง ค่าจัดทําใบ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆทีจําเป็นฯลฯ

โครงการพ่อตัวอย่าง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร(อกม.) จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ทีปรึกษาคณะ
กรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 800,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการปลูกป่าและพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เหมาจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่ารางวัลการประกวด ค่าถ้วยรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการประกวดความสามารถและการแสดงของเยาวชนและประชาชน จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาทีทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,460,000 บาท
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สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน เบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนามค่าเงินรางวัล ชุดนัก
กีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ เสือ
ผ้า รองเท้า ค่าเบียเลียงนักกีฬา และผู้ควบคุมระหว่างการฝึกซ้อม ค่าเงิน
รางวัล ชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งประทศไทย
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชิงชนะเลิศระดับประเทศ

จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ เสือ
ผ้า รองเท้า ค่าเบียเลียงนักกีฬาและผู้ควบคุมระหว่างการฝึกซ้อม ค่าเงิน
รางวัล ชุดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่า
เตรียมสถานที ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าต่าง ๆ เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชมชนสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท

สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ และวันหยุด
ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 872,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,200 บาท
งบบุคลากร รวม 229,200 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,101,200 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารทําการล่วงเวลา ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
จ้างเหมารถ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น

โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลียงโคเนือตําบลโนนสูง จํานวน 100,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
ช่าง   จํานวน   1   อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกองช่างใน
อัตราเดิม 3 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,130,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,398,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,398,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,708,920 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม ค่านําแข็ง เครืองดืม กาแฟ โอวัลติน ป้ายประชาสัมพันธ์และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการหยุดเหล้าเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่ารางวัลต้นเทียน ค่า
รางวัลขบวนแห่ ค่ามหรสพ วงดนตรี ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จํานวน 400,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ของขวัญ ของรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าข้าวต้ม โอวัลติน ค่า
ถวายพระ ค่าจัดทําเวที ค่านําแข็ง นําดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าข้าวต้ม โอวัลติน ค่า
มหรสพและการแสดงดนตรี ค่าตกแต่งเวที ค่านําแข็ง นําดืม ค่าตกแต่งรถ
นางสงกรานต์ ของขวัญของรางวัลนางสงกรานต์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าข้าวต้ม โอวัลติน ค่า
มหรสพและการแสดงดนตรี ค่าตกแต่งเวที ค่านําแข็ง นําดืม ค่าสาย
สะพาย ค่าพลุ ตะไล ค่ารางวัลกระทง ค่ารางวัลนางนพมาศ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,240,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,240,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก   ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

สําหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ ค่าติดตัง
ประปา (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และอุปกรณ์ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีปฏิบัติงานในกองช่าง  ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 69,520 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกอง
ช่างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 26,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทําการนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือวันหยุดราชการใน
กรณีเร่งด่วน (ตามหนังสือที มท 08008.4/ว1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม  2550 )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,920 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,920 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
ทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา
จานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ที
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตี
ไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส) กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผง
กันห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ ค่าติดตัง
ประปา (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา และอุปกรณ์ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่า
วิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าโทรศัพท์ในราชการกองช่าง

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette    Tape, Cartridge Tape
) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีซิป(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder)  เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus C
ard, Sound Card) เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม(CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
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สําหรับสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างทัวไปของ
เทศบาลเพือเป็นสวัสดิการ โดยคํานวณอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง
และผู้ประกันตน ใอตราฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตังแต่เดือน
มกราคม 2557 เป็นต้นไป พนักงานจ้างทัวไป 62 คนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 5 คน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 402,000 บาท
งบกลาง รวม 5,254,100 บาท
งบกลาง รวม 5,254,100 บาท
งบกลาง รวม 5,254,100 บาท

แผนงานงบกลาง

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป (พีวีซี แบบใส) กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขา
ตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผง
กันห้อง (Partition) กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ



วันทีพิมพ์ : 11/9/2558  11:04:15 หน้า : 69/70

สําหรับสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)ตาม
กฎหมาย โดยคํานวณตามหลักเกณฑ์ร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับ ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป ยกเว้นพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 43 ลงวัน
ที 23 กันยายน 2551

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,470,126 บาท

ค่าทําศพ
สําหรับจ่ายเป็นค่าทําศพพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลโนนสูงถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่า
1.เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพตําบลโนนสูง 300,000 บาท
    สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายเพือการสาธารณสุข ในการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที สมทบ 50% ของจํานวนเงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที  10 พ.ย.2552
2.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)จํานวน 122,470
บาท
    สําหรับเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล ข้อ 16 ซึงกําหนดว่า สมาชิกสามัญ ยก
เว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชําระค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็น
รายปี ตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหย่กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงทีผ่าน
มาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทัง
นีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท
    สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการจราจร เพือใช้ในกิจการภายในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสูง เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะนํา แผงเหล็ก สีทาถนน ทิน
เนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจร
ทางบก(ตังตามหนังสือ ที มท 0808.5/ว 43 ลง 23 ก.ย. 2551)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 552,470 บาท

สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเท่านัน

สํารองจ่าย จํานวน 2,024,834 บาท

สําหรับจ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพให้แก่ครอบ
ครัวของผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นรายเดือน ฯลฯ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุราชการ
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 523,030 บาท

สําหรับ
1.จ่ายให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้
รับบํานาญ (ช.ค.บ.)เพิมขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามของจํานวน
บํานาญ และ ช.ค.บ.ทีได้รับในปัจจุบัน เป็นเงินเดือน
ละ 936 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 11,232 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 9)พ.ศ.2547
2. จ่ายให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ  ช.ค.บ.เพิม
ขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้
รับ เป็นเงินเดือนละ 2,211 บาท จํานวน 12 เดือน รวม  เป็น
เงิน 26,532 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิน (ฉบับที 11)พ.ศ.2549
3. จ่ายให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ.  เพิม
ขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละสีของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้
รับ เป็นเงินเดือนละ  2,477 บาท จํานวน 12  เดือน รวมเป็น
เงิน 29,724  บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 12)  พ.
ศ. 2551
4. จ่ายให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิม
ขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้
รับเป็นเงินเดือน 5,768 จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 69,216 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 14) พ.ศ. 2554
5. จ่ายให้ผู้ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้วให้ได้
รับ ช.ค.บ.เพิมขึนอีกในอัตราเดือนละร้อยละสีของจํานวนบํานาญและ ช.
ค.บ.ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เฉเพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตรา
ร้อยละสีของจํานวนบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เป็นเงิน
เดือน 7,494 จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 89,928 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 16) พ.ศ. 2558

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 226,640 บาท


