
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโนนตาล

อําเภอ เมืองรอยเอ็ด   จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,978,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,786,104 บาท

งบบุคลากร รวม 10,815,504 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับนายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตราๆ
ละ 27,600บาท/เดือน เปนเงิน 331,200บาท  และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตราๆละ 15,180 บาท/เดือน เปนเงิน 364,320 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆละ 4,000บาท/เดือน เปนเงิน 48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 อัตราๆละ 3,000 บาท/เดือน  เปนเงิน 72,000 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหกับนายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตราๆ
ละ4,000 บาท/เดือน เปนเงิน 48,000 บาท และรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 อัตราๆละ 3,000 บาท/เดือน เปนเงิน 72,000  บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆละ 9,660 บาท/เดือน  เปน
เงิน  115,920  บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 6,900  บาท/เดือน  เปนเงิน  82,800  บาท
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 15,180
 บาท/เดือน  เปนเงิน 182,160 บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 12,420
 บาท/เดือน  เปนเงิน 149,040 บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 รายๆละ 9,660
 บาท/12 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,190,864 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,667,464 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  21  อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา 
2.ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
6.ตําแหนงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
7ตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน 2 อัตรา
8.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา  
9.ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 อัตรา
10.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
11.ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
12.ตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา
13.ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
14.ตําแหนงเจาพนักงานทะเบียน  จํานวน 1 อัตรา
15.ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา
16.ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน 1 อัตรา
17.ตําแหนงครู คศ.1  จํานวน 3 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน  จํานวน 1
 อัตรา  ตําแหนง ปลัดเทศบาล ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงาน  จํานวน 4 อัตรา ตําแหนง
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหนาสํานักปลัด  
หัวหนาฝายอํานวยการ ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,102,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ    จํานวน  1  อัตรา
2.ผูชวยเเจาพนักงานธุรการ       จํานวน  2  อัตรา
3.ผูชวยครูผูดูแลเด็ก                จํานวน  1  อัตรา
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา 
 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 151,200 บาท

-เงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มตางๆตามภารกิจ  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ    จํานวน  1  อัตรา
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ       จํานวน  2  อัตรา
3.ผูชวยครูผูดูแลเด็ก                จํานวน  1  อัตรา
-เงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา  เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา
 

งบดําเนินงาน รวม 1,819,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 367,600 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการในคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการ
วิสามัญ  และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด ฯลฯ
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คาเชาบาน จํานวน 267,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของ
ทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายระเบียบกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขาราชการ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และผูที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 801,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล  แมบาน จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการปฏิบัติหนาที่และชวยเหลือตามภารกิจงาน
กิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯจางเหมาแมบานดูแลรักษาความสะอาดภาย
นอก/ภายในอาคารและสํานักงานตางๆ

คาจางเหมาบริการบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการปฏิบัติหนาที่และชวยเหลือตามภารกิจงาน
กิจกรรม/โครงการของเทศบาล ฯลฯ จางเหมารักษาความปลอดภัย รักษา
ทรัพย์สินทางราชการ และดูแลอาคารสถานที่ราชการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสารของสํานักงานเทศบาลและ
รับบริการประชาชนผูมาใชบริการ จํานวน 1เครื่องๆ
ละ 3,500 บาท *12เดือน 

คาใชจายในการจัดทําโฆษณาเผยแพรกิจกรรม/โครงการซึ่งไมเกี่ยวของกับสวน
อื่น ๆ ของเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําโฆษณาเผยแพรกิจกรรม/โครงการซึ่งไมเกี่ยว
ของกับสวนอื่นๆของเทศบาลฯ  คาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับ  โรคเอดส์  ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด  กิจกรรมการดาน
สาธารณสุข  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  เชน   คาอาหาร เครื่องดื่ม คาบริการอื่นๆและคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม  ฯลฯ 
คาใชจายในการจัดงานในวันสําคัญของทางราชการ หรือรัฐพิธีตางๆ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธี  งานศาสนา  วันสําคัญ  ตางๆ
ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่นกระทรวงมหาดไทย  รัฐบาลหรือตามภารกิจอํานาจหนาที่และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
ตางๆ  สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  คณะผูบริหารสมาชิก
สภาฯ  และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบทางราชการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2555  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3
)  พ.ศ.  2559

-  คาใชจายเพื่อจายเปน  คาธรรมเนียม  รังวัด  ตรวจสอบที่ดิน  คาธรรมเนียม
ศาล  และอื่นๆที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมยื่นสอบแนวเขตพื้นที่ทางสาธารณะ
ประโยชน์  รังวัด  ตรวจสอบที่ดิน  คาธรรมเนียมศาล  และอื่นๆที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล  (แผนพัฒนาทองถิ่น หนา 176  ขอ  34)

โครงการกฎหมายนารู จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกฎหมายนารู  เชน  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดทําโครงการฯ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา  164  ขอ  4)
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โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาลตําบลโนนตาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันสถาปนาตําบลโนน
ตาล   เชน    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการฯ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา  137  ขอ  64)

โครงการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น  รวมถึงการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทอง
ถิ่น  แทนตําแหนงที่วาง  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาปายประชาสัมพันธ์  คาตอบแทนคณะกรรมการและคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนในการเลือกตั้ง  อัตราคาใชจายเปนไปตามที่คณะกรรมการเลือก
ตั้ง  (กกต.)  กําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่  13  พ.ศ.  2552 /ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  

โครงการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  164  ขอ  1)

โครงการทองถิ่นสุจริตโปรงใส  ใสใจคุณธรรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  173  ขอ  24)

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  164  ขอ  2)

โครงการบุคคลตนแบบของเทศบาลตําบลโนนตาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  175  ขอ 33)
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โครงการพัฒนาสถานที่ทํางานดวยเทคนิคกิจกรรม 5 ส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  172  ขอ  18)

โครงการสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ใหแกคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาลและประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  175  ขอ  31)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สิน  อื่นๆ  เพื่อ
จายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพื่อใหสามารถใชงาน
ได  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ตูเอการ  กลองวงจร
ปิด  ฯลฯ  
-เพื่อจายเปนคาซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน  เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมูบานที่ชํารุดเสียหาย  ทั้ง  10  หมู
บาน  และคาใชจายที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเครื่องใชตางๆ ภายในเทศบาล
ตําบล  เชน  กระดาษ  แฟม  หมึกพิมพ์  แบบพิมพ์งานและแบบพิมพ์อื่นๆที่
เกี่ยวของ  ฯลฯ  และวัสดุตางๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ถานไฟฉาย  สายไฟ  เสา
อากาศ  วิทยุ  ถานวิทยุมือถือ  หลอดไฟฟา  และเครื่องใชเกี่ยวกับวัสดุ
ไฟฟา  สายนําสัญญาณกลอง  CCTV  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบานงานครัว  ตางๆ
เชน  แกว  น้ํา  จาน  ชอน  ไมกวาด  ไมถูพื้น  สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาขัด
พื้น  ไมขัดพื้น  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ําดื่ม  ผาปูโตะ  ใชในการประชุม
ตางๆ  ฯลฯ ตลอดจนวัสดุงานบานงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเปนวัสดุประเภท
นี้  เชน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหล  เครื่องจักรกล  ยางนอก-ยางในรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  น้ํามันเบรก และวัสดุอืนๆที่เกี่ยวของกับวัสดุยาน
พาหนะ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  แกสโซฮอล์  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเผยแพร  จัดซื้อแผนปายกระดาษ  เขียนโปส
รเตอร์  พูกัน  สติกเกอร์  สี  ปาย  ไวนิลตามหนังสือสั่งการ  เทปบันทึก
เสียง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนดิสก์  แผน  CD  
เมาส์  ฮาร์ดดิสก์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  คีย์บอร์ด  แปนพิมพ์  หมึก
พิมพ์  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 426,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล  และในที่สาธารณะที่
เทศบาลรับผิดชอบและความควบคุมของเทศบาล

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์คาธนบัตร คาซื้อดวงตาไปรษณีย์ คาเชาตูไปรษณีย์
ของเทศบาลตลอดปีงบประมาณ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและบริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบลงทุน รวม 131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ขนาด  36,000  บีทียู 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
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1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  36,000  บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000
  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร์  5
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบายฟอกอากาศ  เชน  แผนฟอกอากาศตะแกรง
ไฟฟา (Electric  Grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (ioniZer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค  ฝุนละอองและอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
-ชนิดติดผนังสําหรับชนิดตูตั้งพื้น  เปนเครื่องที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมพิวเตอร์
7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ3) ใหเปนไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่  14
  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคาโดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ
-ถาจํานวนบีทียูเทากัน  ใหพิจารณาเปรีบเทียบจํานวนวัตต์ที่นอยกวา
-ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต์  (บีทียูตอ
วัตต์)ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง  ถือวาเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1.)แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว ทอทองแดงไป
กลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
9.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
(1.) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
  ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู  4,000  บาท
  ขนาดไมต่ํากวา  40,000บีทียู  5,500  บาท
(2.)  ชนิดตูตั้งพื้น
  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000  บาท
  ขนาดไมต่ํากวา  42,000บีทียู  6,000  บาท
(3.)  ชนิดติดผนัง
  ขนาด12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท
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(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม  2561 และจากบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565  หนา 182 ขอ 14 )

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสองชั้น จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (งาน
นิติกร)    จํานวน 1  หลัง เพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน เปนครุภัณฑ์นอก
เหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามทองตลาด  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา  181 ขอ 8)

โตะขาพับ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโตะขาพับสแตนเลส จํานวน 8ตัวๆ
ละ 3,125 บาท รวม  25,000  บาท ขนาดไมนอยกวา  60 ซม.x1.50 ม
. สูง 75 ซม. เพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน เปนครุภัณฑ์นอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามทองตลาด  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา  181 ขอ 7)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องเสียงกลางแจง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจง   แอมปขยายเสียง  กําลัง
วัตต์  850  วัตต์  เพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน เปนครุภัณฑ์นอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามทองตลาด  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา  182 ขอ 13)

ลําโพงแขวนผนัง 800 วัตต์ 2 คู จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อลําโพงแขวนผนังขนาดไมเกิน  800 วัตต์  ไมต่ํากวา 2 คู ประจํา
หองประชุม เพื่อความเหมาะสมกับการใชงาน เปนครุภัณฑ์นอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามทองตลาด  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา  182 ขอ 13)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (นักจัดการงานทั่วไป) จํานวน 17,000 บาท
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-เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2565 หนา 181 ขอ1)
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คอมพิวเตอร์โนตบุค (งานประชาสัมพันธ์) จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล
ดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB    จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2565 หนา 181 ขอ1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุน อบต. หนองแวง  อ.เมืองรอยเอ็ด  จ.รอยเอ็ด
-เพื่ออุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือ ที่วาการอําเภอเมือง
รอยเอ็ด ที่ รอ 0023.6/ว859  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 167 ขอ 19 )

งานบริหารงานคลัง รวม 3,540,420 บาท
งบบุคลากร รวม 3,138,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,138,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,894,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล  และการปรับขึ้นเงินเดือนตาม
ระเบียบของรัฐ   ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  1  อัตรา,ตําแหนงหัวหนา
ฝายบริหารงานการคลัง  1 อัตรา,ตําแหนงนักวิชาการคลัง  1 อัตรา,ตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ  1  อัตรา,ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  1
 อัตรา,ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  1 อัตรา  รวม   6 อัตรา     
      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได
รับตามระเบียบที่กําหนด     

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี   1
  อัตรา     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 868,296 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา   โดย
จายใหกับพนักงานจางตามภารกิจ  ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา
(2) ผูชวยเจาพนักงานการคลัง     จํานวน  1  อัตรา
(3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน  1  อัตรา

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 89,964 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน/เชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนงนัก
วิชาการคลัง  1 อัตรา,ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา,ตําแหนง เจา
พนักงานจัดเก็บรายได  1 อัตรา  รวม   3  อัตรา     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานเทศบาล และลูกจาง
ประจํา     

ค่าใช้สอย รวม 126,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 24,000 บาท

คาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร     
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คาใชจายในการจัดทําโฆษณาและเผยแพรงานกิจกรรม/โครงการของกองคลัง จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการจัดทําโฆษณาและเผยแพรงานกิจกรรม/โครงการของกองคลัง 
    

คาเย็บหนังสือ   เขาปกหนังสือ ขอบังคับตางๆ จํานวน 2,000 บาท

คาใชจายคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ขอบังคับตางๆฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  คา
เบี้ยเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนฝึกอบรม  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  และคาใชจายอื่นที่จําเปนใหแกพนักงานเทศบาล  และลูกจางที่มีคําสั่ง
ใหไปราชการตามระเบียบฯ

จํานวน 30,000 บาท

     

     

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีเทศบาลตําบลโนนตาล จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา 177
 ขอ  42)     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา 177
 ขอ  40)     
(

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  เชน  การเตรียม
วัสดุ  อุปกรณ์  และการปรับปรุงระบบ  ใหมีความพรอมที่จะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-
2565  หนา 177 ขอ  39)     
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 87,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเครื่องใชตางๆ ภายในเทศบาล
ตําบล  เชน  กระดาษ  แฟม  หมึกพิมพ์  แบบพิมพ์งานและแบบพิมพ์อื่นๆที่
เกี่ยวของ  ฯลฯ  และวัสดุตางๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบานงานครัว  ตางๆ
เชน  แกว  น้ํา  จาน  ชอน  ไมกวาด  ไมถูพื้น  สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาขัด
พื้น  ไมขัดพื้น  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ําดื่ม  ผาปูโตะ  ใชในการประชุม
ตางๆ  ฯลฯ ตลอดจนวัสดุงานบานงานครัวทุกชนิดที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเปนวัสดุประเภท
นี้  เชน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหล  เครื่องจักรกล  ยางนอก-ยางในรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  น้ํามันเบรก และวัสดุอืนๆที่เกี่ยวของกับวัสดุยาน
พาหนะ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  แกสโซฮอล์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนดิสก์ แผน CD เมาส์ ฮาร์
ดดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด แปนพิมพ์ หมึกพิมพ์  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาธนบัตร คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ คาเชาตู
ไปรษณีย์ ของเทศบาลตลอดปีงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)  จํานวน  2  หลัง เพื่อความเหมาะ
สมกับการใชงาน คุณสมบัติตามมาตรฐานกองมาตราฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ  มกราคม  2561  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา 18 ขอ 18) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว)  ราคา 22,000  บาท (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม  2562
 ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565 หนา 181 ขอ 1
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลกลาง CPU ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง CPU มีหนวยความจําแบบ Cache Memmory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา  ดังนี้
1) เปนแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพไมนอยกวา 2GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา120 GB จํานวน 1
 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพ์และเมาสื
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2565 หนา 183 ขอ19)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 280,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 236,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 236,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล  พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอกประสงค์ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติหนาที่พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ (จํานวน 2 อัตรา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา 160 ขอ 42)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา 159 ขอ 35)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา 159ขอ 36)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดานอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 หนา 160 ขอ 38)

งบลงทุน รวม 44,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ขนาด  24,000  บีทียู 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000
  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
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ประหยัดไฟฟาเบอร์  5
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบายฟอกอากาศ  เชน  แผนฟอกอากาศตะแกรง
ไฟฟา (Electric  Grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (ioniZer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค  ฝุนละอองและอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
-ชนิดติดผนังสําหรับชนิดตูตั้งพื้น  เปนเครื่องที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมพิวเตอร์
7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ3) ใหเปนไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่  14
  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคาโดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ
-ถาจํานวนบีทียูเทากัน  ใหพิจารณาเปรีบเทียบจํานวนวัตต์ที่นอยกวา
-ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต์  (บีทียูตอ
วัตต์)ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง  ถือวาเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1.)แบบแยกสวนประกอบดวยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว ทอทองแดงไป
กลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
9.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
(1.) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
  ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู  4,000  บาท
  ขนาดไมต่ํากวา  40,000บีทียู  5,500  บาท
(2.)  ชนิดตูตั้งพื้น
  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000  บาท
  ขนาดไมต่ํากวา  42,000บีทียู  6,000  บาท
(3.)  ชนิดติดผนัง
  ขนาด12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม  2561 และจากบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565  หนา 182 ขอ 14 )
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ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน 1 หลัง
1).มีมือจับชนิดบิด
2).มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3).คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม 2561 ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 181 ขอ 8)

โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

โตะทํางานพรอมเกาอี้  (ราคาตามทองตลาด)  
-เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน  1 ชุดๆละ 7,000 บาทโตะทํางาน
ขนาด  กวาง 75 เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  เพื่อความเหมาะสมกับ
การใชงาน เปนครุภัณฑ์นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามทอง
ตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนา  4 ปี  พ.ศ. 2562-2565  หนา  181  ขอ  5) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนสง กรวยจราจร กระจกโคงมน สัญญาณ
ไฟฟาฉุกเฉิน แผงกัน สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสารเคมีถังดับเพลิง น้ํายาและสารเคมี
ตางๆ เชน  แอลกอฮอล์  ออกชิเจน  น้ํายาตางๆ  เคมีภัณฑ์   ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 453,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล  ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนตาล 

คาจางเหมาบริการบุคคล  แมบานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนตาล จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลแมบานดูแลรักษาความสะอาดภายนอก/ภาย
ในอาคาร และรอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนตาล 

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับ สวน
หยอม  สนามหญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนตาล

จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับ สวนหยอมสนามหญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ตาล ใหมีภูมิทัศน์มีบรรยากาศที่ดีมีความสะอาดสวยงามมีความรมรื่นและมี
บรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนตาล

จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถาน
ศึกษา  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนตาล 

คาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง เดือน
ละ 1,500บาทx12เดือน ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน  จํานวน 1 เครื่อง  
แบบลอจักรยาน
1).เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
2).เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา  5  แรงมา
3).ขนาดเสนผาศูนย์กลางของลอ  ประมาณ 26 นิ้ว
4).รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา  20  นิ้ว
5).ความจุถังน้ําเครื่องยนต์  ไมนอยกวา 1.50 ลิตร
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม 2561 ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 185 ขอ 35)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (หองคุณครูดวงใจ) จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก   สําหรับงานสํานักงาน  ราคา 16,000
  บาท (ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
มีนาคม  2562 ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 181 ขอ 1
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลกลาง CPU ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1
 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง CPU มีหนวยความจําแบบ Cache Memmory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366*768 Pixel และมีขนาดไม
นอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอHDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 -ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,310,273 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,250,273 บาท

ค่าใช้สอย รวม 631,340 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติตําบลโนนตาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ขอ 5)
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โครงการจางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ตาล

จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมารับ-สงนักเรียนตามโครงการ
สงเคราะห์ใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล  จํานวน  12  เดือนๆละ 7,000  บาท จํานวน 2 คัน (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 121 ขอ 8)

โครงการสงเสริมศักยภาพแหลงเรียนรูของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 131 ขอ 44)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 448,340 บาท

1.คาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนน
ตาล  จํานวน  284,200บาท 
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตจาล อัตรามื้อละ 20บาท/คน (จํานวน 58คน) จํานวน 245 วัน ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน   2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หนา 129 ขอ 34)
2.คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโนนตาล  อัตรา 1,700 บาทตอคน เปนเงิน 98,600 บาท   ทั้งนี้  จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยจะ
เบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน   2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 
3.คาสนับสนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนตาล   จํานวน 65,540 บาท
-เพื่อจายเปนการจัดสรรตามขอมูล ccis เดือน 14 มิถุนายน 2562
ตามการซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 618,933 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 618,933 บาท

1.คาอาหารเสริม (นม) ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
โนนตาล  จํานวน 111,140 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โนนตาล (จํานวน 260วัน)ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์
นม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 126
 ขอ 25)
2.คาอาหารเสริม (นม) การจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาแก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาลตําบลโนนตาล จํานวนเงิน  507,793 บาท จํานวน 4 แหง ดังนี้
1.โรงเรียนบานหัวโนนตาล
2.โรงเรียนบานปายาง
3.โรงเรียนบานหนองผือโพนศรีสามัคคี
4.โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา
   ตามประกาศคณะกรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนการตั้งงบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุน ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปี 2562 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,060,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,060,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,060,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ  รวม  1,060,000  บาท  
-เพื่อจายคาอาหารกลางวันแกโรงเรียนสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน 4 แหง  ในเขตเทศบาลตําบลโนน
ตาล  จํานวน 1,060,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน  เด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6  ตามอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน  200
  วัน  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  126  ขอ  25)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีระบบฝอยละออง เปนครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีความจําเปนตองใชในการจัดกิจกรรมและสําหรับไว
บริการประชาชน  ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ใชสอย ตามความเหมาะสมและประหยัดงบประมาณ (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา188  ขอ  49)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 307,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,560 บาท

ค่าใช้สอย รวม 37,560 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 37,560 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา  150  ขอ 1)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  แกสโซฮอล์  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน  แฮลกฮอล์  ออกชิ
เจน  น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ์  ฯลฯ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา  152  ขอ 14)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,441,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,474,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,474,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,368,960 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแก พนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง 
จํานวน 4 อัตรา ไดแก
- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  
- หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
- นายชางไฟฟา ชํานาญการ 
- เจาพนักงานธุรการ ชํานาญการ
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก 
- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท   12 เดือน เปนเงิน  42,000 บาท  
- หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
อัตราเดือนละ 1,500  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 36,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  เปนไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 927,720 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน  ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา  ไดแกตําแหนง  ผูชวยชางโยธา 1 อัตรา ผูชวยชางเขียนแบบ 1
 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน เปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การ ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล ไดรับ
เงินคาตอบแทน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15  สิงหาคม  2557
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน  ใหแก พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
เทศบาล ไดรับเงินคาตอบแทน  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 117,420 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา  สังกัดกองชาง  (ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ตั้งจายจากเงินราย
ได
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองการครองชีพ  ใหแก  พนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 6 อัตรา สังกัดกองชาง (ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาล ที่ได
รับอนุมัติใหปฏิบัติงานตามคําสั่ง ตั้งจายจากเงินรายได ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนและอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการการ ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐของเทศบาลตําบลโนนตาล   อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
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คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง  ที่มีสิทธิ์เบิก
ไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับลาสุด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ชาง ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับลาสุด 

ค่าใช้สอย รวม 464,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติงานดานบริการสาธารณูปโภคและกิจการ
ของเทศบาล

จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อใหบริการในการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางภายในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล   

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ-ขยาย ปริมาณการถาย
ขั้นต่ํา 5,000 แผน/เดือน อัตราเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2560

คาใชจายในการจัดทําโฆษณาและเผยแพรงานกิจกรรม/โครงการของกองชาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายในการจัดทําโฆษณาและเผยแพรงานกิจกรรม/โครงการ
ของกองชาง

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  เชนคาธรรมเนียมติดตั้งไฟฟา,ประปา คา
ธรรมเนียมวิเคราะห์คุณภาพน้ํา,คาธรรมเนียมสอบเขตรังวัดที่สาธารณะ , คา
ธรรมเนียมขยายเขตไฟฟา ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
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เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกกระทําการอยางไรอยางหนึ่งที่
เทศบาลไมสามารถดําเนินการได  เชน  คาจางเครื่องจักรกลขุดรื้อรองระบายน้ํา
ในหมูบาน  /ชุมชน  การวางทอ  ถมดิน  คาจางเครื่องเสียง จัดทําปายตางๆ
พรอมติดตั้ง ซอมแซมอาคาร  ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกกระทําการอยางไรอยางหนึ่งที่
เทศบาลไมสามารถดําเนินการได เชน คาจางเครื่องจักรกลขุดรื้อรองระบาย
น้ํา ในหมูบาน /ชุมชน การวางทอ ถมดิน คาจางเครื่องเสียง จัดทําปายตางๆ
พรอมติดตั้ง ซอมแซมอาคาร ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ
เดินทาง  คาเชาที่พัก  และอื่นๆ ที่จําเปนตอการไปราชการ ของ
พนักงาน/พนักงานจาง สังกัดกองชาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ อปท. พ.ศ.2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน     ตั้งจายจากเงินรายได 
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์
ตางๆตลอดจนสิ่งปลูกสรางตางๆใหสามารถใชงานไดเปนปกติ  เปฯไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่มท 0808.2/ว1555 ลว
.22  มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องคิด
เลข ตรายาง กาว  ลวดเย็บ ฯลฯ และตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด รวมถึงรายจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่มท 0808.2/ว
 1555   ลงวันที่  22 มีนาคม 2560

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:05:15 หนา : 32/46



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา โคมไฟ  บัลลาทส์ สตาร์ทเตอร์ เทปพันสาย
ไฟฟา สปอร์ตไลท์  ฯลฯ ที่จัดอยูในประเภทนี้ 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไม อิฐ หิน ปูนซีเมนต์  ทราย เหล็ก แอ
สฟัสต์ ทอตางๆ ตะปู คอนและอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้ รวมถึงการจัดซื้อ
วัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมถนน รางระบายน้ํา  บอบาดาล และทรัพย์สิน
อื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 และที่มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  22 มีนาคม  2560  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยาง
ใน และอื่นๆที่จัดอยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได   เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่   มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันโซ
ลา จารบี น้ํามันเครื่อง   และอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้  เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 และที่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุ เชน พูกัน สี กระดาษโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียง แผนซีดี แผนดีวีดี ภาพถายดาวเทียม และอื่นๆที่จัดอยูในประเภท
นี้  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 และที่มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ไดแก  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive)  เทปบันทึกขอมูล ( Reel Magnetic  Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกรองแสง ตลับหมึก เมาส์  เมน
บอร์ด และอื่นๆที่จัดอยูในประเภทนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น   ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 และที่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอะลูมิเนียม ,บันไดไมไผและอื่นๆที่จัด
อยูในประเภทนี้  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 และที่มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

   โตะทํางานพรอมเกาอี้  (ราคาตามทองตลาด)  
 -เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน  1 ชุดๆละ 7,000 บาทโตะทํางาน
ขนาด  กวาง 75 เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  เพื่อความเหมาะสมกับ
การใชงาน เปนครุภัณฑ์นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามทอง
ตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนา  4 ปี  พ.ศ. 2562-2565  หนา  186  ขอ  41) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,405,500 บาท
งบลงทุน รวม 1,405,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,405,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนมวง  หมูที่ 3  ตําบลเหนือ
เมือง  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 82,500 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง  หมูที่ 3  ตําบลโนน
ตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  เริ่มจากบริเวณบานนางทอง
ลวน  อุนาภาพ  พิกัด  1765729 เหนือ 358080 ตะวันออก  ถึงบริเวณนาย
ยนต์  วินทะไชย  พิกัด  1765715 เหนือ 357948 ตะวันออก  โดยทําการกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  160  ตารางเมตร  ตามแบบรูปรายการที่
เทศบาลตําบลโนนตาลกําหนด  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 58 ขอ 50)  

โครงการกอสราถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหัวโนนตาล  หมูที่  2  ตําบลโนน
ตาล  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 82,500 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวโนนตาล  หมูที่ 2  ตําบล
โนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  เริ่มจากบริเวณบานนาง
ณัฐนันท์  นรราฎร์  พิกัด  1767442 เหนือ 357923 ตะวันออก  ถึงบริเวณ
นายเกรียงศักดิ์  ศิริบุตร  พิกัด  1767398 เหนือ 357925 ตะวันออก  โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  160  ตารางเมตร  ตามแบบรูปรายการที่
เทศบาลตําบลโนนตาลกําหนด  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 55 ขอ 39)  
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โครงการปรับปรุงและขยายไหลทางถนนทางเขาหมูบาน  บานนหนองบัว  หมูที่  
1  ตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 80,000 บาท

โครงการปรับปรุงและขยายไหลทางถนนทางเขาหมูบาน  บานหนองบัว  หมู
ที่ 1  ตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ดเริ่มจากสายทาง
หลวงแผนดินหมายเลข  215 (รอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ)  บริเวณ
พิกัด  1767115 เหนือ 358363 ตะวันออก  ถึงสามแยกทางเขาบานหนอง
บัว  พิกัด  1767236 เหนือ 358862 ตะวันออก  โดยทําการลงดินถมขนาด
กวาง  1.00  เมตร  ยาวรวม610เมตร  สูงเฉลี่ย1.50  เมตร และทําการลง
ลูกรังผิวจราจรไหลทางพรอมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว
รวม 1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตําบล
โนนตาลกําหนด(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 47 ขอ 1)

โครงการปรับปรุงุถนนเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 215 ถึงบานนางมาลัย สราง
โศก  บานโนนตาลนอย  หมูที่  10  ตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัด
รอยเอ็ด

จํานวน 1,160,500 บาท

โครงการปรับปรุงถนนเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 215 ถึง บานนาง
มาลัย  สรางโศรก  บานโนนตาลนอย  หมูที่ 10  ตําบลโนนตาล  อําเภอเมือง
รอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  เริ่มจากทางหลวงแผนดินหมาย
เลข  215 (รอยเอ็ด-สุวรรณภูมิ)  บริเวณ
พิกัด  1766916 เหนือ 358428 ตะวันออก  บริเวณบานนางมาลัย  สราง
โศรกพิกัด  1766918 เหนือ 358141 ตะวันออก  โดยทําการกอสรางขยาย
ถนน คสล. กวาง 1.50  เมตร  ยาว  262.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  และ
ทําการกอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปิด  กวาง (ภายในราง) 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 262 เมตร พรอมปรับปรุงทอเมนต์ประปาในสวนที่ทํา
การขุดรื้อ  ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตําบลโนนตาลกําหนด  (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 97 ขอ 209)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเดือนละวันรวมกันพัฒนา จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  154  ขอ  21 )
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต  คนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส  ผูไรที่พึ่ง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  153  ขอ  16 )

โครงการสงเสริมคายจิตอาสาพัฒนาเด็กเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  155  ขอ  23 )

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลโนนตาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  155  ขอ  22 )

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอาชีพประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล
โนนตาล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  153  ขอ  14 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองที่ทองถิ่นตานยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  134  ขอ  54 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  137  ขอ  65)
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โครงการจัดงานเประเพณีสงกรานต์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอง
ถิ่นและวันผูสูงอายุ

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  136  ขอ  61 )

โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาลตําบลโนนตาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  137  ขอ  64 )

โครงการเทศบาลดี  ศรีตําบล  ตักบาตรไหวพระ  ฝึกธรรมะสูวินัย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  138  ขอ  69 )

โครงการสงเสริมประเพณีทอดขาวสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  136 ขอ  62 )

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาลเจาปูหนองโดน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  หนา  141  ขอ  81 )

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาหลวงปูหนองโดน  บานโนนมวง  หมูที่  3  ตําบลโนนตาล 
 อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 100,000 บาท

โครงการกอสรางศาลาหลวงปูหนองโดน บานโนนมวง  หมูที่ 3  ตําบลโนน
ตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  บริเวณ
พิกัด  1766265 เหนือ 356963 ตะวันออก  โดยทําการกอสรางศาลาเอก
ประสงค์ ขนาดกวาง 9.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร และตอเติมซุมทางเดิน
หนาศาลา ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 6.80 เมตร  ตามแบบรูปรายการที่
เทศบาลตําบลโนนตาลกําหนด  (แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565  หนา 56  ขอ 42)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองรอยเอ็ด จํานวน 20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการจัดงานบุญผะเหวด ประจําปี  2563 จํานวน  10,000  บาท
เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานบุญผะเหวด ประจําปี  2563 ตาม
หนังสือที่  รอ  0118/ว2089  ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2562  เรื่องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ  2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  หนา  141 ขอ 83) 

-อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป  ประจําปี  2563
    จํานวน  10,000  บาท
เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ําคืนเพ็ง
เส็งประทีป  ประจําปี  2563  ตามหนังสือที่  รอ  0118/ว2089  ลงวันที่ 16
 มิถุนายน  2562  เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบ
ประมาณ  2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา  141 ขอ 84) 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,807,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่และชวยเหลือกิจการประปาเทศบาล
ตําบลโนนตาล

จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือกิจการ
ประปา  
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไม อิฐ หิน ปูนซีเมนต์  ทราย เหล็ก แอ
สฟัสต์ ทอตางๆ ตะปู คอนและอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทนี้ รวมถึงการจัดซื้อ
วัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมถนน รางระบายน้ํา  บอบาดาล และทรัพย์สิน
อื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 และที่มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  22 มีนาคม  2560  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟา ,ไสกรองน้ํา, เกลือ
บริสุทธิ์, สารกรองน้ําดื่ม, วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบระบบกรองน้ําดื่ม ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 และที่มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่   22  มีนาคม  2560 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับกิจการประปาทั้ง 10 หมูบาน ที่อยูภายในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
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งบลงทุน รวม 375,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 375,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องปั้มหอยโขงแสตนเลสเซฟว์ไพรมิ่งอัตโนมัติ จํานวน 45,000 บาท

เครื่องปัมหอยโขงแสตนเลสเซฟว์ไพรมิ่งอัตโนมัติ  จํานวน  45,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ปัมหอยโขงแสตนเลสเซฟว์ไพรมิ่งอัตโนมัติ  เพื่อใชทํา
ระบบน้ําดื่ม ตอเขาระบบเครื่องกรองน้ําดื่มแบบ RO.  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เสื้อปัม  ใบพัดน้ําและเพลาปัมทําจากแสตนเลส 
- ฝาครอบใบพัดในทําจากไฟเบอร์กลาส
- เช็ควาล์วติดอยูในสวิตช์ควบคุมปัมน้ําอัตโนมัติ EC ในการเก็บกักแรงดัน
- กําลังไฟ 220V/50Hz.ขนาด 1.0 แรงมา ขนาดทอ 1นิ้ว x 1นิ้ว
- ความเร็วรอบไมนอยกวา 2500  แรงดูดไมนอยกวา 9  เมตร สงน้ําสูงสุดไม
นอยกวา 40 เมตร  ปริมาณน้ําสูงสุดไมนอยกวา 75  ลิตร/นาที   รวม  1
 ชุด เพื่อใชในกิจการประปาเทศบาลตําบลโนนตาล  จํานวน  5
 เครื่องๆ ละ 9,000  บาท  โดยจัดซื้อตามราคาในทองตลาด  เนื่องจากเปน
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
.2561-2565  หนาที่  187  ขอ  42)
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เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา  1.5 แรงมา จํานวน 180,000 บาท

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(submersible pumps) 1.5  แรงมา   
จํานวน  180,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(submersible pumps) 
คุณลักษณะ  ดังนี้
1.  เปนเครื่องสูบน้ําไฟฟาสามารถติดตั้งกับบอบาดาลขนาด?ไมนอยกวา  4
  นิ้ว
2.  ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ขอตอทางน้ําเขา-ออก  ทําดวยทอแสตนแล
สมี  Chake  Value   กันน้ําไหลกลับ
3.  ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา  30-70  ลิตร/นาที  ที่แรงสงสูงไมนอย
กวา  42  เมตร
4.  ตัวมอเตอร์เปนแบบจุมน้ํา  ระบายความรอนดวยน้ําใชกับไฟฟา  1  เฟส
  220  โวลท์  50Hz 
ขนาดไมนอยกวา  1.5  แรงมา  พรอมสายเคเบิลพื้นที่หนาตัดของลวดทอง
แดงไมนอยกวา 1.5  ตร.มม.  ยาวไมนอยกวา  50  เมตร
5.  ฝาครอบบอบาดาลทําดวยเหล็กหนาใชสําหรับบอบาดาล  Dia  4-6
  นิ้ว  เจาะรูสําหรับรอยสายไฟฟา  2  รู  รวม 1 ชุด   เพื่อใชในกิจการประปา
เทศบาลตําบลโนนตาล  จํานวน  10 ชุดๆ ละ 18,000  บาท  โดยจัดซื้อตาม
ราคาในทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน  2559  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565  หนาที่  187
  ขอ  42
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เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา 2 แรงมา จํานวน 150,000 บาท

เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(submersible pumps) 2 แรงมา  จํานวน  150,000
  บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา(submersible pumps) 
คุณลักษณะ  ดังนี้
1.  เปนเครื่องสูบน้ําไฟฟาสามารถติดตั้งกับบอบาดาลขนาด?ไมนอยกวา  4
  นิ้วหรือติดตั้งในถังพักน้ําใส
2.  ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ขอตอทางน้ําเขา-ออก  ทําดวยทอแสตนแล
สมี  Chake  Value กันน้ําไหลกลับ
3.  ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา  40-90  ลิตร/นาที  ที่แรงสงสูงไมนอย
กวา  61  เมตร
4.  ตัวมอเตอร์เปนแบบจุมน้ํา  ระบายความรอนดวยน้ําใชกับไฟฟา  1  เฟส
  220  โวลท์  50Hz   ขนาดไมนอยกวา  2  แรงมาพรอมสายเคเบิลพื้นที่หนา
ตัดของลวดทองแดงไมนอยกวา  1.5  ตร.มม. ยาวไมนอยกวา  50  เมตร
5.  ฝาครอบบอบาดาลทําดวยเหล็กหนาใชสําหรับบอบาดาล  Dia  4-6
  นิ้ว  เจาะรูสําหรับรอยสายไฟฟา  2  รู  รวม  1 ชุด   เพื่อใชในกิจการ
ประปาเทศบาลตําบลโนนตาล  จํานวน  6 ชุดๆ ละ 25,000  บาท  โดยจัดซื้อ
ตามราคาในทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่   มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน  2559  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565  หนาที่  187
  ขอ  42)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,026,143 บาท

งบกลาง รวม 10,026,143 บาท
งบกลาง รวม 10,026,143 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 267,746 บาท

-เพื่อจายเงินตนสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 81,602 บาท

-เพื่อจายดอกเบี้ยสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 162,840 บาท

-เพื่อจายเปนคาสมทบประกันสังคมสําหรับพนักงานตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไปของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2563

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,564 บาท

-เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง  เมื่อลูกจาง
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการ
ทํางานใหนายจาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,687,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได
แสดงความจํานงโดยขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบลโนน
ตาล ตามโครงการสรางหลักประกันรายไดผูสูงอายุ เปนเวลา  12  เดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076
   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา154  ขอ 18)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,948,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ไดแสดง
ความจํานง โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบลโนน
ตาล เปนเวลา 12 เดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076
   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 154 ขอ 18)
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได
แสดงความจํานง โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบล
โนนตาล เปนเวลา 12 เดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076
   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 154 ขอ 18)

สํารองจาย จํานวน 334,275 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีความจําเปนตอประชาชนที่อยู
เขตตําบลโนนตาล เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เชน ภัยแลง ภัย
หนาว มาตรการหลังน้ําลด ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541)

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 28,308 บาท

-เพื่อจายเปนเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงชาติ โดย ตั้งจายจากราย
รับจริงประจําปีที่ผานมาของสมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจายขาดสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบ
ประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท ตามระเบียบขอ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2541  ขอ 16

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่  โดยตั้งจายสมทบในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561-2565  หนา 152 ขอ 13)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ เชน เงินคาทําขวัญ  เงินสงเคราะห์ผูประสบ
ภัย  เนื่องจากการชวยเหลือราชการฯ เงินคาทําศพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกฎหมายกําหนด
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 331,408 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)
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