
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

อําเภอ โนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,337,620 บาท

งบบุคลากร รวม 7,329,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และค่า
ตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,480,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,262,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 9 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล/รองปลัด
เทศบาล ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 211,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 819,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,986,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสามัญ คณะ
กรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน ค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 961,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 113,000 บาท

(1)  ค่ารับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
(2)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12
 สิงหาคม  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
งาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หน้า 38 ข้อที่ 7
(3)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  ตั้ง
ไว้ 3,000 บาท  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
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พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 37 ข้อที่ 4
(4)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28
 กรกฎาคม  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
งาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หน้า 38 ข้อที่ 9
(5)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13
 ตุลาคม  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
งาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หน้า 39 ข้อที่ 11
(6)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 38 ข้อที่ 6
(7)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3
 มิถุนายน  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
งาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หน้า 39 ข้อที่ 10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของ
คณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ให้หมายความรวมถึง ค่าสมนาคุณด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อที่ 1

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายกิจกรรม,ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 128 ข้อที่ 1

โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  กิจกรรมทางศาสนา,ค่า
ตกแต่งสถานที่,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ถ้วย
ชาม แก้วน้ํา ผ้าปูโตะ   ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ
  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยาง
ใน  ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค อาคารโรงเก็บรถดับเพลิง สํานักทะเบียนท้อง
ถิ่น กล้อง CCTV และอาคารศูนยพัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ(ศพอส.)

วันที่พิมพ : 9/10/2563  11:40:29 หน้า : 7/59



ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคาร
เอกนประสงค โรงเก็บรถดับเพลิง และอาคารศูนยพัฒนาชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย ค่านําส่งไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 2,002,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,602,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 100 ตัว เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 28 ข้อที่ 1

ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 1,364,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนตโดยสาร ขนาด 12 ที่
นั่ง จํานวน 1 คัน เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  เดือนธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 28 ข้อที่ 4

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร ALL in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 29 ข้อที่ 7 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer) จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 29 ข้อที่ 8 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563 หน้า 14 ข้อที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 38  ข้อที่ 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,217,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,582,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,582,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,068,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 569,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
. 2562

ค่าใช้สอย รวม 310,940 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธและข้อมูลสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 137,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงาน
กิจการประจําปี ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่
ไม่ขัดต่อระเบียบ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 83  ข้อที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 89,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  เช่น  เมมโมรี่การด
  ฟิลมสไลด  ขาตั้งกล้อง  เลนสซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องกระจายข่าวเสียงตาม
สายของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานักงาน  ค่าโทรศัพทของระบบคอ
ลเซนเตอรงานประชาสัมพันธ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 29 ข้อที่ 5

เครื่องโทรศัพทภายใน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพทภาย
ใน จํานวน 20 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563 หน้า 28 ข้อที่ 3
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เครื่องโทรศัพทสําหรับตู้สาขา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพทสําหรับตู้
สาขา จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาใน
ท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563 หน้า 28 ข้อที่ 2

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 29 ข้อที่ 9

งานบริหารงานคลัง รวม 3,200,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,462,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,462,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,822,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 724,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนสําหรับคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดงที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดัง
กล่าว  และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานแผนที่
ภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน
สํารวจข้อมูล จํานวน 3 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปู
โตะ   ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยาง
ใน  ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 30 ข้อที่ 10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,627,120 บาท

งบบุคลากร รวม 2,082,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,082,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 653,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 529,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 809,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครห้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศการสงกรานต ค่าวัสดุอุปกรณ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 84  ข้อที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
อปพร.

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ,ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม,ค่าจ้างเหมายานพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าตอบ
แทนวิทยากร,ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559,ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563 หน้า 14 ข้อที่ 6

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ,ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 ,ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85  ข้อที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

วันที่พิมพ : 9/10/2563  11:40:30 หน้า : 18/59



ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยาง
ใน  ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานเทศกิจ รวม 240,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 2  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 830,280 บาท

งบบุคลากร รวม 755,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 755,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
. 2562

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 23,704,103 บาท
งบบุคลากร รวม 9,218,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,218,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,384,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน คํานวณจาก  พนักงานครูเทศบาลจํานวน 23 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 268,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาล
ระดับชํานาญการพิเศษ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน 4 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 436,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่มี
วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณ
จากพนักงานครูเทศบาล จํานวน 8 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,045,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  6  อัตรา เป็นเงิน 777,720 บาท  จ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 267,600 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 83,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  3  อัตรา เป็นเงิน 26,280 บาท  จ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 56,820 บาท

งบดําเนินงาน รวม 11,674,303 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 8,881,759 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 1,179,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน 11 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

โครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 6 อัตรา เป็นไปตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โสตศึกษาและดูแลคอมพิวเตอรโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โสตศึกษาและดูแลคอมพิวเตอร
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 1 อัตรา เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักการภารโรงโรงเรียนเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
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โครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

โครงการจ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง จํานวน 2 อัตราเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 52,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของ
คณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ให้หมายความรวมถึง ค่าสมนาคุณด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณเกี่ยว
กับการเรียน,ค่าอาหารสําหรับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ใน
เขตเทศบาล, ค่าวัสดุ, ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 58 ข้อที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 5,557,389 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 5,557,389 บาท  แยกเป็น
(1) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง จํานวน 2,332,000 บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก 583
 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  
(2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น จํานวน 380,800 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา  จํานวน  20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  จํานวน  100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน  21,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  จํานวน 16,800 บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
. จํานวน  57,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมรักการอ่าน  จํานวน  50,000
  บาท
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-  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในปฐมวัย  จํานวน 33,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา จํานวน 33,000  บาท
(3) สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ปจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กยากจน) จํานวน  162,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
เรียน(1,000 บาท/คน/ปี) จํานวน 147 คน เป็นเงิน 147,000
 บาท
- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาค
เรียน(1,000 บาท/คน/ปี) จํานวน 15 คน เป็นเงิน 15,000 บาท
 (4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,682,589
 บาท 
4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน 1,450,100 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  (1,700
 บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 213 คน  เป็นเงิน  362,100 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 950 บาท/ภาคเรียน (1,900
 บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 370 คน  เป็นเงิน  703,000 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา  คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน (3,500
 บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 110 คน  เป็นเงิน  385,000 บาท 
4.2  ค่าหนังสือเรียน จํานวน 386,799 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน  213 คน  เป็นเงิน  42,600 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 55 คน เป็นเงิน 34,375 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 79 คน เป็นเงิน 48,9
01 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 67 คน เป็นเงิน 41,674 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 55 คน เป็นเงิน 37,015 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 59 คน เป็นเงิน 47,554 บาท
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- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 55 คน เป็นเงิน 44,990 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 60 คน เป็นเงิน 45,840 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 877 บาท/ปี  จํานวนเด็กนัก
เรียน 50 คน เป็นเงิน 43,850 บาท
4.3  ค่าอุปกรณการเรียน จํานวน 233,100 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค (200
 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 213 คน เป็นเงิน 42,600 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาค (390
 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 370 คน เป็นเงิน 144,300
 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา คนละ 210 บาท/ภาค (420
 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 110 คน เป็นเงิน 46,200 บาท
4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 246,600 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน 213 คน เป็นเงิน 63,900 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน 370 คน เป็นเงิน 133,200 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา คนละ 450 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน 110 คน เป็นเงิน 49,500 บาท
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 365,990 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430
บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 213 คน เป็นเงิน 91,590 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน (480
บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 370 คน เป็นเงิน 177,600 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 440 บาท/ภาค (880
 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 110 คน เป็นเงิน 96,800 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 456,070 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง  จํานวน 456,070 บาท แยก
เป็น
(1) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
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ตําบลโนนดินแดง จํานวน 289,100 บาท  คํานวณจากจํานวน
เด็ก 59 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน  
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 166,970 บาท 
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 100,300 บาท
- ระดับปฐมวัย คนละ 1,700 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 59
 คน เป็นเงิน 100,300 บาท
2.2  ค่าหนังสือเรียน จํานวน 11,800 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน 59
 คน เป็นเงิน 11,800 บาท   
2.3  ค่าอุปกรณการเรียน จํานวน 11,800 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค (200
 บาท/คน/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 59 คน เป็นเงิน 11,800 บาท 
2.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 17,700 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/คน/ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน 59 คน เป็นเงิน 17,700 บาท  
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 25,370 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430
บาท/ปี) จํานวนเด็กนักเรียน 59 คน เป็นเงิน 25,370 บาท
รายละเอียดโครงการดังนี้
(1) โครงการแข่งขันกีฬาสี  จํานวน 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการงานฯ ได้แก่ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณในการแข่งขัน  ของ
รางวัล   ค่าเหรียญ  ถ้วยรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 43 ข้อที่ 10 
(2)  โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน  15,370  บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม,ค่าบัตรเข้าชม,ค่าวิทยากร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า

วันที่พิมพ : 9/10/2563  11:40:30 หน้า : 27/59



ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ข้อที่ 14 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,500,544 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด  น้ํายา
ล้างทําความสะอาดพื้น ถ้วยชาม ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,344,544 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล
ตําบลโนนดินแดง,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง,โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง,โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ
  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยาง
ใน  ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ยต่างๆ ไม้ดอกไม้
ประดับ ซ่อมพรวนดิน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เช่น  สารกรองที่เกี่ยวกับระบบ
ดูแลสระว่ายน้ํา ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

งบลงทุน รวม 503,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 351,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 47 ตัว เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 31 ข้อที่ 19
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โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 6,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้อง
ถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 5 ข้อที่ 1 

ครุภัณฑการศึกษา

โตะเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะเก้าอี้นักเรียน  มอก. ระดับมัธยม
ศึกษา จํานวน 60 ชุดๆละ 1,680 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้สามารถจัดซื้อ
ได้ตามราคาในท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 5 ข้อที่ 2 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 74,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920x 1080 พิกเซล  ขนาดที่กําหนดเป็น
ขนาดจอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า  60 นิ้ว  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้สามารถจัดซื้อ
ได้ตามราคาในท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 31 ข้อที่ 22 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี
ซี พร้อมใบมีด  เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  เดือนธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 6 ข้อที่ 4
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 33 ข้อที่ 29

คอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 7 ข้อ 5

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 152,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
งบเงินอุดหนุน รวม 2,308,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,308,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน จํานวน 448,000 บาท

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน  จํานวน 448,000 บาท คํานวณจาก
จํานวนเด็กนักเรียน 112 คนๆ
ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ข้อที่ 6

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จํานวน 1,860,000 บาท

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง  จํานวน 1,860,000 บาท คํานวณ
จากจํานวนเด็กนักเรียน 465 คนๆ
ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ข้อที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,150,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,925,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,925,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,662,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 203,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เช่น วัคซีน แอลกอฮอล ยา เคมีภัณฑต่างๆ เวชภัณฑรวม
ถึงเครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  เช่น  เมมโมรี่การด
  ฟิลมสไลด  ขาตั้งกล้อง  เลนสซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 33 ข้อที่ 31 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  เดือนธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 33 ข้อที่ 30
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2/2563 หน้า 33 ข้อที่ 34 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 875,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ฯลฯ ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคที่มียุงและแมลง
พาหะนําโรค

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น ทรายกําจัดลูกน้ํา ค่าสาร
เคมี ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ
รณรงค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 1  ข้อที่ 3
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โครงการปลูกป่าตามพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น พันธุกล้าไม้ ป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ข้อที่ 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น โรคไข้หวัดนกโรคฉี่
หนู โรคมือเท้าปากค่าวัสดุอุปกรณ สื่อประชาสัมพันธ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 1 ข้อ
ที่ 2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 67  ข้อที่ 1

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าชุดทดสอบคุณภาพน้ํา
เบื้องต้นชุดทดสอบคลอรีน, ค่าตรวจคุณภาพน้ําทางห้องปฏิบัติ
การ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ข้อที่ 6
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุสาธิตตาม
โครงการฯ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงคประชาสัมพันธ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ข้อที่ 2

โครงการศูนยเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารกลางวันค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 68 ข้อที่ 5

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี) เช่น ค่าวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 1 ข้อที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 12
 ชุมชน ดังนี้
(1) โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี) 
จํานวน  60,000 บาท
(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี) จํานวน 120,000 บาท
(3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ตามพระราช
ดําริ ในหลวงรัชการที่ 9  จํานวน  60,000 บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 13 ข้อที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,441,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,362,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,362,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 694,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,078,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ
. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 788,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบํารุงและงาน
สาธารณูปโภค รวมถึงงานสวนสาธารณะบริเวณรอบๆ อาคาร
สํานักงาน ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงานจ้าง
เหมา จํานวน 6 อัตรา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่ารับรอง
แบบ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ้างเหมาบริการทําของ  จ้างเหมาดูแล
ตัดแต่งบริเวณเกาะกลางถนน ค่าประกันภัยรถยนต ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษขนาดต่างๆ กระดาษไข
เขียนแบบ เครื่องเขียน แบบพิมพอื่นๆ  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ดิน หิน ทราย ปูน เหล็ก สี ไม้
ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยาง
ใน  ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,160,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,004,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,004,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,731,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 136,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะ และใช้ในภารกิจของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า บัลลาด สตารเตอร เทปพันสายไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้า
ต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,789,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 34 ข้อที่ 35
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,775,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเชื่อมคลองชล
ประทาน 5

จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลอง
ชลประทาน 5 ต.โนนดินแดง กว้าง 5  ม. ระยะทาง 160 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมคลองชล
ประทาน 2

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน
เชื่อมคลองชลประทาน 2 ต.โนนดินแดง กว้าง 4  ม. ระยะ
ทาง 198 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 25 ข้อที่ 46

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อย
สะแกกวน 6  ต.ส้มป่อย กว้าง 5 ม. ยาว 154 ม.  หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 2 ข้อที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6 
เชื่อมทางหลวง 348

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อย
สะแกกวน 6  เชื่อมทางหลวง 348  ต.ส้มป่อย  กว้าง 4 ม. ระยะ
ทาง 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อที่ 6
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล  2401/1 จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สุขาภิบาล  2401/1 ต.โนนดินแดง กว้าง 4 ม. ยาว 195  ม.  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 1404 จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สุขาภิบาล 1404  ต.โนนดินแดง กว้าง 4 ม. ยาว 195  ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780  ตร.ม. (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 1704 จํานวน 482,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สุขาภิบาล 1704  ต.โนนดินแดง กว้าง 5 ม. ยาว 152  ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2/2563 หน้า 24 ข้อที่ 44

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 24  ไป
โรงเรียนร่มเกล้าซอย 1

จํานวน 382,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สุขาภิบาล 24  ไปโรงเรียนร่มเกล้าซอย 1 
ต.โนนดินแดง กว้าง 5 ม. ยาว 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 605 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 25 ข้อที่ 45

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 26 จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สุขาภิบาล 26  ต.โนนดินแดง กว้าง 5 ม. ยาว 155 ม.  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อที่ 3
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โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 5  หมู่
ที่ 4

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน หมู่
ที่ 4 (ถนนเชื่อมคลองชลประทาน 5)  ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 24 ข้อ
ที่ 40

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 1 และ 3 จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านน้อยสะแก
วน 1 และ 3 ต.ส้มป่อย  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 78.50 ตร.ม
. หนา 0.15  ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 23 ข้อที่ 37

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านน้อยหนองสะแกกวน 2 จํานวน 61,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านหนองสะแก
กวน 2 ต.ส้มป่อย  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม
. หนา 0.15  ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 24 ข้อที่ 42

โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนหน้าอาคาร
ป้องกัน

จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาตะแกรงรางระบายน้ํารูปตัวยู ยาว
รวม 31 ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 24 ข้อที่ 43

โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 101 จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 101 ต.โนนดินแดง  ยาว 61 ม. วางท่อระบายน้ํา คสล
. มอก.ชั้น 3 ขนาด   0.60 ม. จํานวน 53 ท่อน  บ่อ
พัก 6 บ่อ (ตามแบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 25 ข้อที่ 48
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โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4 จํานวน 472,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4  ต
.โนนดินแดง  ยาว 152 ม. วางท่อระบายน้ํา คสล.มอก
.ชั้น 3 ขนาด ? 0.60 ม. จํานวน 134 ท่อน  บ่อพัก 16 บ่อ (ตาม
แบบเทศบาลกําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 25 ข้อที่ 47

งานสวนสาธารณะ รวม 140,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ทั้งวัสดุอุปกรณ
ต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น  แปรง ไม้กวาด  เข่งใส่
ขยะ ที่ตักขยะ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ยต่างๆ ไม้ดอกไม้
ประดับ ซ่อมพรวนดิน ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,856,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,753,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,753,680 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,395,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 9 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,015,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในชุมชน

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในชุมชน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ํา จ้างเหมากําจัด
วัชพืช ค่าจ้างเหมากําจัดมูลฝอย ค่าจ้างเหมาเอกชนในการปรับ
ปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดคัดแยกขยะต้นทางศูนยบริหาร
จัดการขยะ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งวัสดุอุปกรณต่างๆ เกี่ยว
กับการรักษาความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่มูลฝอย ที่ตักมูล
ฝอย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ
  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยาง
ใน  ยางนอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ เสียม คราด ปุ๋ย
ต่างๆ ไม้ดอกไม้ประดับ ซ่อมพรวนดิน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานปดกวาดมูลฝอยและ
คนงานประจํารถบรรทุกมูลฝอย  เช่น  รองเท้าบุต ถุงมือ เสื้อใส่
ป้องกันเชื้อโรค ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 87,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง เป็น
ไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  เดือน
ธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2/2563 หน้า 33 ข้อที่ 33
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย จํานวน 3 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  เดือนธันวาคม 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 33 ข้อที่ 32

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,150,620 บาท

งบบุคลากร รวม 2,069,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,069,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,573,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 384,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงให้
สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 34 ข้อที่ 38 
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เครื่องอ่านบัตรประชาชน จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องอ่านบัตรประชาชน จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
– สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card)  ตามแบบมาตรฐาน 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้งานกับบัตรเอนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้า  ขนาด  5  Volts  และ 1.8  Volts. ได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 หน้า 34 ข้อ
ที่ 37

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวันค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณฯลฯในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74  ข้อที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้
สูงอายุเทศบาลตําโนนดินแดง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 2 ข้อที่ 1

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 1/2563 หน้า 2 ข้อที่ 2
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โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ข้อที่ 11

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

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอโนนดินแดง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอโนนดินแดง ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2/2563 หน้า 25 ข้อที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,547,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,519,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,519,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,129,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 318,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 27,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน  20,000  บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬาเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา,จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา  ได้แก่  ค่ารางวัลการแข่งขัน,ค่าถ้วย
รางวัล , ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการตัดสิน, ค่าวัสดุกีฬา,ค่าวัสดุ ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในงานและไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 40  ข้อที่ 2 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าน้ําปานะถวาย
พระ ค่าจัตุปจจัยไทยธรรมถวายพระ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่
ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80  ข้อที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่ารางวัลการ
ประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศ ค่าใช้
จ่ายในการจัดทําเวที  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79  ข้อที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําเวที,ขบวนแห่  ค่าวัสดุ  ค่าน้ําปานะถวายพระ ค่าจัตุปจจัย
ไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 80  ข้อที่ 3

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่า
ดอกไม้ ธูปเทียน  ค่าน้ําปานะถวายพระ ค่าจัตุปจจัยไทยธรรม
ถวายพระ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 79  ข้อที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย  จํานวน  20,000 บาท  เพื่อเป็นค่าดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80  ข้อที่ 5
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 145,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
จ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับโรงคัดแยกขยะมูลฝอย โรง
จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับโรงคัดแยกขยะมูลฝอย โรง
จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,636,457 บาท

งบกลาง รวม 18,636,457 บาท
งบกลาง รวม 18,636,457 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,466,127 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.  สัญญาเลข
ที่ 1804/124/2560  โดยชําระเงินต้น 1,466,126.77 บาท  

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 446,836 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ย  สัญญาเลข
ที่ 1804/124/2560  จํานวน  446,836.10 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,314 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) ข้อ 33  คิดจากเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7,206,280 บาท (จ่ายจากเงินราย
ได้ 320,114 บาท  จ่ายจากเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น 40,200 บาท)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 2564 ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,240,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 145,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดสในเขต
เทศบาลและแพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 149,375 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ซึ่งไม่
สามารถคาดการณล่วงหน้าได้ หากไม่ได้ดําเนินการแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อทางราชการหรือประชาชนผู้ได้รับความเดือด
ร้อน เช่น สาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายตามความใน
ข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาล   เช่น ป้ายจราจร กรวย ทาสี  ตีเส้น และอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการจัดการจราจร  โดยถือเกณฑใกล้เคียงกับค่าปรับผู้กระทํา
ผิดกฎหมายการจราจร

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 68,865 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ในอัตราร้อยละ  1/6  ของรายรับจริงประจําปีและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปี พ.ศ.2566 ของงบทั่ว
ไป  ยกเว้นเงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป   เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ   เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไป
ประจําปี พ.ศ.2562 ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุด
หนุนทุกประเภท คํานวณได้ดังนี้
มีรายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากราย
รับ 79,959,730.23 บาท หักรายรับจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 38,723,195 บาท รายรับที่ต้องนํามาคํานวณเงินนําส่งค่า
บํารุง ส.ท.ท. 41,236,535.23
 บาท (41,236,535.23x0.00167=68,865.01)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นของเทศบาลตําบลโนนดินแดง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1995 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้มาช่วยงานราชการที่ประสบ
อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 784,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น(กบท.) ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ  2 ของรายได้ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2564 โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (คํานวณจาก ประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2564 หัก เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ คือ 39,203,000 – 1,000 = 39,202,000 X 2%) เป็นเงิน
จํานวน 784,040 บาท
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