
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

อําเภอ ศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,715,483 บาท

งบบุคลากร รวม 10,341,483 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,795,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงหาดไทย การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง   
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล การเบิก
จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,545,683 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,181,015 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี จํานวน 12 อัตรา โดยใช้อัตราบัญชีเงินเดินตาม
ประกาศ ก.จ. ก. ถ. และ ก. อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น ลง
วันที่ 28 มกราคม 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล ค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มวุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาล และเงิน
เพิ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือ
จากเงินเดือนของผู้ครองตําแหน่งประกอบด้วย ประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง ประเภทบริหารท้อง
ถิ่น ระดับต้น จํานวน 2 ตําแหน่ง และเงินประจําตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 3 ตําแหน่ง     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,869,056 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 20 อัตรา     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,612 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  20
 อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 2,055,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล และเงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสภาเทศบาล ซึ่งสภาได้แต่งตั้งให้
ดําเนินการในกิจกรรมของสภาฯ และค่าเบี้ยประชุม  คณะ
กรรมการอื่นที่เทศบาลแต่งตั้ง เพื่อดําเนินงานของเทศบาลให้เป็น
ไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนและ
ประโยชน์อื่นของนายก/รองนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา
และสมาชิกสภา/เลขานายก/ที่ปรึกษานายกและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบันหรือหนังสื่อสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามคําสั่งเทศบาล การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยช่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
.2562รวมทั้งหนังสื่อสั่งการอื่นๆ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ การ
เบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่
)พ.ศ.2549 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง    
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ค่าใช้สอย รวม 1,145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจัดเก็บสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า     
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา       
(1) ค่าวางท่อน้ําประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อน้ําประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์     
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และ
เครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ การ
เบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:23 หน้า : 7/65



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกรม หรือการประชุมระหว่าง อปท
.อื่นกับเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล การตรวจงาน การ
รับรองอื่นๆที่เทศบาลฯ  จัดให้มีหรือจําเป็น  ตั้งจ่าย 25,000
บาท) โดยแยกเป็น      
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยที่ มท
.0808.4/ว2381 ลว.28 ก.ค. 2548 ว่าด้วยการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือย

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่บรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143
 ลําดับที่ 26
     

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ จัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 33     
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ       ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 141 ลําดับที่ 19     

โครงการจัดขบวนรถสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดขบวนรถสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ ผ้า ค่า
อาหาร และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งหนังสืออําเภอศรีบุญเรือง ที่ นภ
 0023.10/2124 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า  133 ลําดับที่ 3

โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4 
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โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 85     

โครงการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวารสาร/เอกสารรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปี  ตลอดจนประชาสัมพันธ์/การรายงานผลการดําเนินงานใน
รูปแบบแผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ
.ศ.2540 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 18     

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่
พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 38     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย                                                 
(2) ค่าสิงของที่ซื้อมาให้ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุ
(3)การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
     

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆกระดาษโรเนียว กระดาษ
ถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ หรือวัสดุที่มีความจํา
เป็นต้องจ่าย     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชามช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ถาด โอ่งน้ําที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส  ไมโครเวฟ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยานยนต์  หัวเทียนไขควง น็อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ํารถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคเกียร์  ล็อค
คลัตช์  กระจกโค้งมน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ ที่ใช้ในสํานักปลัด
เทศบาล     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม
น้ํามัน จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ดิน
ปลูก ปุ๋ย ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผ้ายาง ผ้าสะแลน หญ้า กะถาง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์พู่กันและสี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป  เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นอุปกรณ์
บันทึก ข้อมูล  (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทป
บันทึก ข้อมูล  (Magnetic Tape , 
Cassette Tape , Cartrige Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ซิป เช่น แรม คัตซี
ทฟีดเตอร์  เมาส์  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่น
วงจร อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Ethernet Card ,Lan Card , 
อิเล็กทรอนิกสS์ound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ  เช่น  แบบดิสเกตต์  แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดี
รอม   แบบออพติคอลเป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD ROM)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน ค่าไฟฟ้า
กล้อง CCTV  ค่าไฟฟ้าโรงจอดรถยนต์ ค่าไฟฟ้าศาลหลักเมืองและ
ค่าไฟในส่วนที่สํานักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ     
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โทรเลข ธนาณัติ ฯลฯ     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อ
สารอื่นๆเช่นค่าเคเบิ้ลทีวี   ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ     

งบลงทุน รวม 184,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 184,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุม
มองคงที่ สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติด
ตั้ง จํานวน 8 ตัว ราคา ตัวละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 184,000
 บาท
ตั้งซื้อเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 27 ลําดับ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนปกครองจังหวัดหนองบัวลําภูตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนปกครองจังหวัดหนองบัวลําภูตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหสดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 8     

อุดหนุนอําเภอศรีบุญเรืองตามโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนอําเภอศรีบุญเรือง ตามโครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค จํานวน 30,000
 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหสดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 163 ลําดับที่ 68   

อุดหนุนอําเภอศรีบุญเรืองตามโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง 
เมืองเกษตรพอเพียง

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนอําเภอศรีบุญเรืองตามโครงการมหกรรมของดีศรีบุญ
เรือง เมืองเกษตรพอเพียง  จํานวน 35,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหสดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 142  ลําดับที่ 23     
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู จํานวน 30,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหสด
ไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 162 ลําดับที่ 66   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 24 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 23 ลําดับที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,471,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,651,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,651,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,631,140 บาท

-เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  5  อัตรา         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 76,920 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น  เงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าฝ่าย  ผู้อํานวยการ
กองคลัง       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 846,360 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกอง
คลัง  จํานวน  5  อัตรา      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างในกองคลัง  
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งบดําเนินงาน รวม 788,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย์  พยาบาลทันตแพทย์) เงินประโยชน์ ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล และเงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ หรือค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งนี้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่ง
มีสิทธิเบิก ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3
/ว21  ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์  2557      
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น  ค่าเย็บ
หนังสือหรือปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียม   ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และการเบิกจ่ายถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิก
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่
พัก  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการเดินทาง 
ไปราชการ และที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหดไทยและคําสั่งเทศบาลฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง     

โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การชําระภาษีใน
เขตเทศบาล  เช่น  ค่าจัดทํา      
ป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 153 ลําดับ ที่ 54       
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) หน้า 154 ลําดับ ที่ 55        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  และค่าซ่อม
แซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เครื่องคอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 378,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์
ต่างๆ  กระดาษโรเนียวกระดาษถ่ายเอกสาร  หมึก
โรเนียว  กระดาษไข  ฯลฯ  หรือวัสดุที่มีความจําเป็นต้องจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วน้ําจานรองกระติกน้ําร้อน อุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ หัวเทียน  แบตเตอรี่ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ฟิล์มถ่าย
รูป  กระดาษ  โฟม  สี  ม้วนเทป รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยาย  หรือวัสดุที่เกี่ยวกับการโฆษณาละเผยแพร่ ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นตลับผงหมึกพิมพ์  แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์   เมาส์ ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 31,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล  All In One จํานวน  1  เครื่องๆละ  23,000
  บาท คุณลักษณะพื้นฐานตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300  บาท รวม
เป็นเงิน 8,600 บาท     
คุณลักษณะพื้นฐาน   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทบทวนการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 3 ลําดับที่  2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 13     

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ซึ่งเป็นหลักสูตรจัดตั้ง และหรือหลักสูตรทบทวน เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ
.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 ลําดับที่ 12     
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 15     

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และมีความจําเป็นต้องจ่ายในการจัดงาน เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 14         
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,801,180 บาท

งบบุคลากร รวม 5,093,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,093,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,607,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน ในหน่วยงานกองการ
ศึกษา ดังนี้ พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 4 อัตรา ประกอบ
ด้วย ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) นัก
วิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ และ
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 6 อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เดือนค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบบที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:23 หน้า : 25/65



เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูที่มีสิทธิได้
รับเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะครูวิทยฐานะชํานาญการ และครู
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2673 - 2674 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,144,560 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผช.นักวิชาการศึกษา, ผช.จนท.ธุรการ, ผช.ครูผู้
ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก และภารโรง รวม 8 อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 8 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 557,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูที่ขอรับการ
ประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อัตราค่าตอบแทนสําหรับผู้ขอรับการ
ประเมิน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000
 บาท เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2673 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิได้รับเงินค่าการศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ ว 2673 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่า
จ้างเหมาบริการงานสอน ค่าจ้างทําโฆษณาและเผยแพร่ อัดสปอ
ตโฆษณา วารสาร แผ่นพับ สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงาน รายงานประจําปี ค่าบอกรับหนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 59,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จําเป็นต้องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม กาว ซองจดหมาย คลิ
ปหนีบกระดาษ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในสํานัก
งาน สถานศึกษาในสังกัด เช่น น้ําดื่ม กระติกน้ํา ถัง
น้ํา ถ้วย จาน ชาม ช้อนส้อม ถาดหลุม ชุดกาแฟ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา กระดาษชําระ น้ํายาถู
พื้น ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก       ผง
หมึก น้ําหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี ดีวี
ดี Flash drive, External Hard disk

ค่าสาธารณูปโภค รวม 136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด กองการ
ศึกษา เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานศึกษาในสังกัด กองการ
ศึกษา เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานศึกษาในสังกัด   กอง
การศึกษา เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าบริการโทรสาร ค่า
ธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน้า 119 ลําดับที่ 26

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,422,160 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,122,160 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,685,160 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม     ค่าเอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า 114 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงกรพัฒนาสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 9)
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โครงการวันไหว้ครู จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันไหว้ครู เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่า
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 117
 ลําดับที่ 14

โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและป้องกัน
การขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          ที่จํา
เป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,645,160 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 4 - 5 ดังนี้
1) โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
คําชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ดังนี้ รวม 1,294,160 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน รวม 528,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม 224,400 บาท
- ค่าหนังสือเรียน รวม 26,400 บาท
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- ค่าอุปกรณ์การเรียน รวม 26,400 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 39,600 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 56,760 บาท
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวม 9,600 บาท
- ค่าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวม 20,000 บาท
- ค่าพัฒนาห้องสมุด รวม 100,000 บาท
- ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวม 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาและบริการ เช่น ค่าจ้างเหมางานสอน ค่าจ้างเหมา
งานธุรการ เป็นต้น รวม 193,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 5,000 บาท
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รวม 15,000 
บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
คําชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย รวม 351,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน รวม 240,100 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม 83,300 บาท
- ค่าหนังสือเรียน รวม 4,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน รวม 4,000 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 6,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 8,600 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,437,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,437,000 บาท

-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล และสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 2,300,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ จํานวน 2,300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่
วิทยา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 115
  ลําดับที่ 3

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการที่อ่านหนังสือท้อง
ถิ่นรักการอ่าน เช่น ค่าป้าย ค่าหนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 18
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณการแสดง ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าประดับตกแต่งสถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 120
 ลําดับที่ 35

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,376,480 บาท

งบบุคลากร รวม 3,526,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,526,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,408,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาล ประจําปี จํานวน 5 อัตรา
    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
วุฒิ สําหรับพนักงานเทศบาลและเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
และหัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 2 อัตรา         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,949,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขฯ ประกอบด้วยพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 11 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา

    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่งต่างๆของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขฯ ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 11
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
       

งบดําเนินงาน รวม 1,850,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรื่อที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุน
การปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 0819.2/ว3811 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 0819.2/ว
6290 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการหรือค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาหรือวัน
หยุดราชการ ตามคําสั่งเทศบาล การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ การ
เบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่3) พ.ศ.2549 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549     

ค่าใช้สอย รวม 1,595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บ
หนังสือหรือปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
กําจัดขยะติดเชื้อ ฯลฯ        
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ารมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และการเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับ3) พ.ศ.2559และระเบียบหรือหนังสือคําสั่งเทศบาล  

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี           ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 3  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม เช่น รถบรรทุกขยะ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์
สํานักงาน เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ
โรเนียว กระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:23 หน้า : 36/65



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้กับคนและ
สัตว์ ปรอทวัดไข้  ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่าย
รูป กระดาษ โฟม สี ม้วนเทป รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยาย หรือวัสดุที่เกี่ยวกับการโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นตลับผง หมึก
พิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ เม้าส์ฯลฯ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดทําหมัน ค่าวัคซีน ค่าน้ําแข็งและ
น้ําดื่ม ค่าป้ายโครงการและอุปกรณ์อื่นๆ เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 10  
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โครงการรณรงค์ป้องกันต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ/ป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึก
อบรม ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 9   

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าชุด
ปฏิบัติงาน ค่าน้ํายาพ่นยุงและค่าวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 130 ลําดับที่ 11  

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขฯ

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 7 ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข อย่างน้อย 3 โครงการ เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์, โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านมและการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 121-123 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,078,320 บาท

งบบุคลากร รวม 2,188,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,188,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,141,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น  
จํานวน   2   ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 970,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติในกองช่าง       
จํานวน   6   อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติในกอง
ช่าง จํานวน  1  อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่า
ตอบแทน อปพร.เงินตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล และเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ  และค่าใช้
จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
จ่ายอื่นของ อปท.พ.ศ.2557 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ การเบิกจ่าย
ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 660,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจัดเก็บ      สิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า     
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา       
(1) ค่าวางท่อน้ําประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อน้ําประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่ม
เติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์     
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และ
เครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ3) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบหรือหนังสือคําสั่งเทศบาลและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์  กล้องถ่าย
รูป กล้องส่องระดับ เต็นท์ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ  กระดาษ
โรเนียว กระดาษ แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระติกน้ําร้อน อุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง
เช่น อะไหล่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และเพื่อจ่ายค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ตามโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างเทศบาลกับ อบจ.หนอง
บัวลําภู ซึ่งสนับสนุนเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ในการพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น โฟม สี ผ้า ป้าย ป้ายไวท์นิล ฟิล์มถ่ายรูป รูปสีหรือ ขาว
ดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย หรือวัสดุที่เกี่ยวกับการโฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องบันทึก
ข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (แฮนดี้ไดร์) ฯลฯ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สวิทช์ และอุปกรณ์ ต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน
ซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย ท่อระบายน้ํา เหล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป 

งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุเพาะ
ชํา ปุ๋ย จอบ เสียม กระถาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,778,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เข่งไม้  ถัง
ขยะ ไม้กวาด แก้วน้ํา จาน ถ้วย อุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง หัวเทียน ยางนอก      ยาง
ใน ปนยิงจารบีลม ชุดปะแจะปากตาย แหวน
ข้าง เบอร์ 10-32 ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องและเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อ
เพลิง ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดทํางาน เสื้อ
กันฝน รองเท้าบูท ผ้าปิดจมูก ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 3,058,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่องๆละ 28,600 บาท ทั้งนี้ เป็นราคาที่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจําปี 2562
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ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
ประตู จํานวน 2 หลัง  แบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มี
แผ่น ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องปั้มลม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องปั๊มลม เพื่อให้มีใช้ใน
งานเก็บขนขยะ และงานอื่น ๆ คุณสมบัติ ดังนี้ เครื่องปั๊มลมระบบ
สายพาน 3หัวสูบ ขนาดถังเก็บลม 200 ลิตรพร้อมมอเตอร์ 4HP 
ใช้ต่อกับไฟฟ้าไม่ต่ํากว่า 220V  จํานวน 1 ตัวๆละ 30,000
 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,990,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินสมทบสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 2,990,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการศูนย์การจัดการขยะแบบ
ครบวงจรเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่108 ลําดับที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,121,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,789,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,789,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,206,180 บาท

-เพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นเงิน
เดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง (ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม) จํานวน 1อัตรา และเงิน
ประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชน)จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารนอกเวลาทําการให้แก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสั่งเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันรวมถึง
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่ง
มีสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  ตาม
ระเบียบฯการเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2549 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทํางานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับกิจการพัฒนาชุมชน เช่น    ค่าเย็บหนังสือ  ค่าเข้าปก
หนังสือเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเช่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะ  ค่าลง
ทะเบียน  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ และไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ การเบิกจ่ายเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ3) พ.ศ
.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ  กระดาษโรเนียว กระดาษ แฟ้มใส่เอกสารฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ  ไม้
กวาด  แก้วน้ํา  จาน  ถ้วย  อุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่จําเป็นต้อง
ใช้ในสํานักงาน  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อ
ลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งใช้ในงานกอง
สวัสดิการสังคม 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ ค่าฟิล์มถ่ายรูปค่าถ่าน  ค่าเขียนป้าย  และ
อื่น ๆ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  จานบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพ์  ตลับหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์  เม้าส์  ฯลฯ  
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการธรรมทัศนจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าบริการจ้างเหมาต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 16    

โครงการฝึกอบรมผู้นําชุมชน กล่มอาชีพ และทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 7  

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุแบบองค์รวม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบริการจ้างเหมา
ต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือค่าใช้
สอยต่างๆ ตามความจําเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 17   
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โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบริการจ้างเหมา
ต่างๆ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ฯลฯ  หรือ
ค่าใช้สอยต่างๆ  ตามความจําเป็น    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 161 ลําดับที่ 19   

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าบริการจ้างเหมา
ต่างๆ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  หรือ
ค่าใช้สอยต่างๆ  ตามความจําเป็น    ทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 3 

โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและ
สิทธิสตรี  ค่าวุฒิบัตร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าจัดสถานที่  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามความจําเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. อําเภอศรีบุญเรืองสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา อปท.อําเภอศรีบุญเรืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น ค่า
ป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าประดับ
ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 112
 ลําดับที่ 11

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์การแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าประดับตกแต่ง
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 112
 ลําดับที่ 12
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้งไฟ จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทํา
ขบวน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย ค่าวัสดุ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 7

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง     ค่า
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นปี
ใหม่ เช่น ค่าป้าย ค่าพิธีกรรมทางศาสนา             ค่าประดับ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาทําขบวน ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ค่า
วัสดุ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 8

โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพิธีบวงสรวงศาล
หลักเมือง เช่น ค่าป้าย ค่าพิธีกรรมทางศาสนา      ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าเช่าเวที ค่าประดับตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 4
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าจ้างทําขบวน ค่า
พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและน้ําดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนชุมชน จํานวน 560,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดทําขบวนแห่ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ของชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 7 ชุมชน ๆ ละ 80,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 18

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,700,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาปรับค่า (K) จํานวน 57,000 บาท

- ค่าชดเชยสัญญาปรับค่า (K) ตั้งไว้  50,000  บาท  ตั้งโดยเป็นไป
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0405.22/ว
 110 ลงวันที่  5 มีนาคม  พ.ศ. 2561  ในการคํานวณประมาณ
การที่ตั้งไว้ให้คิดร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่ายประเภทสิ่งก่อ
สร้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หน้า 26 ลําดับ 2

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:23 หน้า : 54/65



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทิพย์ทอง1 จํานวน 50,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทิพย์ทอง1 ชุมชน
สันติสุข หมู่ที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 2.80 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162.40   รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยกําหนด   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 18 ลําดับ 16  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญครอง ช่วงที่ 2 
ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ 7

จํานวน 98,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญครอง ช่วง
ที่ 2 ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  5.00 เมตร ยาว 37.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร วางท่อคสล
. ขนาด ? 0.30 เมตร ชั้น 3   จํานวน 7 ท่อน ไหล่ทางใช้ดินรอง
พื้นทางเดิมเกลี่ยเรียบตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ลําดับ 4  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัฒนธรรม จํานวน 484,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัฒนธรรม ชุมชน
ม่วงแก้ว หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร – 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 673.40 ตาราง
เมตร    พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ? 0.40 เมตร ชั้น 3 จํานวน 14 ท่อน บ่อพักพร้อมฝา
ปิด (ฝาปิดเหล็กตะแกรง) จํานวน 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 16 ลําดับ 14
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุชาวดี จํานวน 485,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุชาวดี ชุมชนม่วง
แก้ว หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้ดินรองพื้นทาง
เดิมเกลี่ยเรียบตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 17 ลําดับ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหาญเชิงชัย ชุมชนม่วง
แก้ว หมู่ที่ 7

จํานวน 264,000 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหาญเชิงชัย ชุมชน
ม่วงแก้ว หมู่ที่ 7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที
 ่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้ดินรองพื้น
ทางเดิมเกลี่ยเรียบตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 7 ลําดับ 5

โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ําถนนร่วมใจพัฒนา
ทางด้านทิศตะวันออก

จํานวน 999,000 บาท

-โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อถนนร่วมใจพัฒนาทางด้าน
ทิศตะวันออก ชุมชนดอนหัน หมู่ที่ 15 ขยายผิวจราจร
กว้าง 1.10 – 2.50 เมตร ยาว 402 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร วาง
ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ? 0.40 เมตร ชั้น 3 จํานวน  377 ท่อน บ่อพักพร้อม
ฝาปิด (ฝาปิดเหล็กตะแกรง) จํานวน 13 บ่อ บ่อพักพร้อมฝา
ปิด (คสล.) จํานวน  28 บ่อ รางวี คสล
. ขนาด ? 0.60 เมตร ยาว 337 เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 19 ลําดับ 17

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:23 หน้า : 56/65



โครงการขยายผิวจราจรสุขาพัฒนาทางด้านทิศเหนือ (ช่วงถนนภูธร 
1-ถนนทางไปวัดป่าโชติการาม) ชุมชนศรีเจริญ หมู่ที่ 14

จํานวน 289,000 บาท

-โครงการขยายผิวจราจรสุขาพัฒนาทางด้านทิศเหนือ (ช่วงถนน
ภูธร 1-ถนนทางไปวัดป่า   โชติการาม) ชุมชนศรีเจริญ หมู่
ที่ 14 ขยายผิวจราจรกว้าง 2.20 เมตร – 2.90 เมตร พร้อมทําราง
วีตามแบบแปลน ยาวรวม 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า418 ตารางเมตรฝาปิดบ่อพัก (คอนกรีตเสริม
เหล็ก) จํานวน 21 บ่อ ฝาปิดบ่อพัก (เหล็ก
ตะแกรง) จํานวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. 2561-2565 )เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 10 ลําดับ 8

โครงการวางท่อระบายน้ําถนนแก้วมาลา จํานวน 391,000 บาท

-โครงการวางท่อระบายน้ําถนนแก้วมาลา ชุมชนศรีเจริญ หมู่
ที่ 14 ขยายผิวจราจรกว้าง ตามแบบ
แปลน ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 108 ตารางเมตร งานรางวี จํานวน  197 เมตร วางท่อคสล
.ขนาด ? 0.30 เมตร ชั้น 3 จํานวน 206 ท่อน บ่อพักพร้อมฝา
ปิด จํานวน 21 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 13 ลําดับ 11

โครงการวางท่อระบายน้ําถนนสว่างอารมณ์ จํานวน 296,000 บาท

-โครงการวางท่อระบายน้ําถนนสว่างอารมณ์ ชุมชนศรีเจริญ หมู่
ที่ 14  วางท่อ คสล
.ขนาด ? 0.60 เมตร ชั้น 3 จํานวน 108 ท่อน บ่อพักพร้อมฝา
ปิด จํานวน 11 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 15 ลําดับ 13
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โครงการวางท่อรางระบายน้ําถนนทิพย์ทอง (ช่วงถนนราษฎร์บํารุง – 
บ.ข.ส.)

จํานวน 320,000 บาท

-โครงการวางท่อรางระบายน้ําถนนทิพย์ทอง (ช่วงถนนราษฎร์
บํารุง – บ.ข.ส.) ชุมชนสันติสุข หมู่ที่  13 วางท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก ยาวรวม 123  เมตร โดยวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ? 0.40 เมตร ชั้น 3 จํานวน  112  ท่อน บ่อพักพร้อม
ฝาปิด (ฝาปิด คสล.) จํานวน 13 บ่อ บ่อพักพร้อมฝาปิด (ฝาปิด
เหล็กตะแกรง) จํานวน 1 บ่อ ด้านบนเทคอนกรีตราง
วี กว้าง 1.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 9 ลําดับ 7

โครงการวางท่อรางระบายน้ําถนนหลังโรงพยาบาล (ช่วงถนน
วัฒนธรรม –บ่อพักน้ําทิ้ง)

จํานวน 329,000 บาท

-โครงการวางท่อรางระบายน้ําถนนหลังโรงพยาบาล (ช่วงถนน
วัฒนธรรม –บ่อพักน้ําทิ้ง) ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่  7 ขยายผิวจราจร
กว้าง ตามแบบแปลน  ยาว 175  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 152.50  ตารางเมตร งานราง
วี จํานวน  162.00 เมตร  วางท่อ คสล
. ขนาด ? 0.30 เมตร ชั้น 3 จํานวน 168 ท่อน บ่อพักพร้อมฝา
ปิด จํานวน 16 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนน
สูงเปลือยกําหนด   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 8 ลําดับ 6

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:23 หน้า : 58/65



โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาล ด้านทิศเหนือ ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 13

จํานวน 287,000 บาท

-โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาลด้านทิศเหนือ ชุมชนสันติสุข หมู่
ที่ 13 เสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5.30 เมตร –
 6.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.128 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า475 ตารางเมตร และปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 4 ชม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า475 ตาราง
เมตร ตีเส้นจราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1  ป้าย รายละเอียด     ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
โนนสูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 12 ลําดับ 10

โครงการเสริมผิวหินคลุกถนนเบญจมิตร จํานวน 74,000 บาท

-โครงการเสริมผิวหินคลุกถนนเบญจมิตร ชุมชนม่วงแก้ว หมู่
ที่ 7 เสริมผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 15 ชม.พื้นที่รวมทั้ง
หมดไม่น้อยกว่า 1,040  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 14 ลําดับ 12

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างสหกรณ์การเกษตร 
เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3015 – ถนนเมืองใหม่พัฒนา 
ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ 7

จํานวน 611,000 บาท

-โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างสหกรณ์การ
เกษตร เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3015 – ถนนเมือง
ใหม่พัฒนา ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ 7เสริมผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ชม.พื้นที่
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  2,380 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 5 ลําดับ 3
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาพัฒนา ชุมชนศรี
เจริญ หมู่ที่ 14

จํานวน 344,000 บาท

-โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาพัฒนา ชุมชนศรี
เจริญ หมู่ที่ 14  เสริมผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 264 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ชม. พร้อมเชื่อม
ทางพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,353 ตารางเมตร ตีเส้น
จราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยกําหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 11 ลําดับ 9

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลังโรงพยาบาลเชื่อมกับ
ถนนเดิมถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 3015  ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ 7

จํานวน 322,000 บาท

-โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลังโรงพยาบาลเชื่อม
กับถนนเดิมถึงทางหลวงชนบทหมายเลข 3015 ชุมชนม่วงแก้ว หมู่
ที่ 7เสริมผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 253.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  4  ชม.พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  1,265  ตารางเมตร ตี
เส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือยกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้า 4 ลําดับ 2

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

-ค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสด  ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือย

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

-ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล  เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600 บาท

-ค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,079,697 บาท
งบกลาง รวม 11,079,697 บาท

งบกลาง รวม 11,079,697 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,955,123 บาท

-ค่าชําระหนี้เงินต้นในการก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์  จํานวน  1,527,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จาก
ธนาคารออมสิน สาขาอําเภอ ศรีบุญเรือง  ตามสัญญาลงวันที่  27
 พฤศจิกายน 2552  
ค่าชําระหนี้เงินต้น เงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จํานวน 428,122.98 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าชําระหนี้เงินต้น เงินกู้ทุนส่งเสริม
กิจการ เทศบาล เพื่อซื้อรถยนต์ดับเพลิง อเนกประสงค์ ตาม
สัญญาเลขที่ 1801/121/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ยอดกู้
ตามสัญญา จํานวน 4,765,000 บาท      
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 730,490 บาท

ค่าชําระดอกเบี้ยในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าชําระดอกเบี้ยในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จาก
ธนาคารออมสินสาขาอําเภอศรีบุญเรือง ตามสัญญาลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2552  
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จํานวน 130,480.40 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล 
-เพื่อซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ตามสัญญาเลข
ที่ 1801/121/2560ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ยอดกู้ตาม
สัญญา จํานวน 4,765,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 425,100 บาท

-เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที่
เทศบาลต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 55 อัตรา และในอัตราร้อยละ 5 สําหรับพนักงาน
จ้างตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ซึ่งรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน  2  อัตรา

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ประจําปีงบประมาณ 2563
 (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563)ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9
 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ดังนี้
-จํานวนลูกจ้าง 55 คน
-เงินค่าจ้างทั้งปีโดยประมาณ 8,400,000บาท
-อัตราเงินสมทบ ในอัตรา ร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ทั้งปี
-เงินสมทบ 16400 บาท
(700,000 x 12 x 0.2/100=16,800)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือย  จํานวน  660  ราย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 12  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือย  จํานวน  150  รายเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 13  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 29,084 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือย จํานวน 5 ราย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 11  

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย สําหรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่ง
ด่วนในการดําเนินการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย หรือ
ความจําเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนอื่นๆ ของประชาชนเป็นส่วนร่วม
เช่น วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ
การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณราย
จ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ
.ศ. 2560    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ได้แก่ สถานธนานุบาลเทศบาล
ตําบลโนนสูงเปลือย และตลาดโต้รุ่ง
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เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับของสมาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในอัตราร้อย
ละไม่น้อยกว่า 1/6 ของรายรับแต่ไม่เกิน 750,000 บาท โดย
คํานวณได้ดังนี้
รับจริงปีงบประมาณ 2561 จํานวน  52,727,428.30     บาท
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  19,845,780.00     บาท
รวมเป็นเงิน   จํานวน  32,881,648.30     บาท
ดังนั้น เงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 54,912.35
 บาท ( 32,881,648.30 x 0.00167 =  54,912.35  บาท)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 118,000 บาท

-เพื่อจ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง
นี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ โดยคํานวณได้ดังนี้ ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ จํานวน 235,935 บาท โดยคํานวณจาก
จํานวนยอดเงินจัดสรร 45 บาทต่อประชาชน 1คน จํานวน
ประชากรในพื้นที่ จํานวน 5,243 คน (ข้อมูลประชากรจากฐาน
ข้อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพ) ดังนั้นเงินที่ต้อง
สมทบ จํานวน 235,935 บาท (235,935 x 0.5 = 117,967.50 
บาท) 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโนนสูง
เปลือย

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  11:08:24 หน้า : 64/65



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 684,000 บาท

-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.2536 และกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2542)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500ในอัตราร้อยละ  2 ของ
รายได้  ตามประมาณการรายรับทั่วไป โดยไม่รวมเงินรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน        
โดยคํานวณได้ดังนี้
     ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2563   จํานวน 61,200,000
  บาท
     หัก  เงินอุดหนุน                           จํานวน 27,000,000
  บาท
ดังนั้น  เงินที่ต้องสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นท้องถิ่น จํานวน 34,200,000
 บาท (34,200,000 x 0.02 = 684,000 บาท )

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 132,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จสําหรับลูกจ้างประจําและมีสิทธิได้รับเงิน
บําเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนต้องถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวน 1 ราย
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